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1. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo, 

 

przekazuję w Państwa ręce roczny Raport o stanie Gminy Lubań za rok 2020. Roku szczególnego, gdyż 

panująca epidemia SARS-Cov 2 wywoływała szereg ograniczeń. Wszelka działalność Wójta oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych była bez przerwy pod jej wpływem.   Dokument opracowano w związku z 

wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

ze zm.).  

Zgodnie z uchwałą nr VI/29/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy, raport zawiera analizę działalności Wójta Gminy Lubań 

za 2020r., w obszarach: 

 realizacji polityki finansowej, 

 realizacji polityki inwestycyjnej,  

 realizacji polityki gospodarczej, 

 realizacji polityki demograficznej, 

 realizacji polityki w zakresie gospodarki odpadami, 

 realizacji polityki oświatowej i kulturalnej, 

 ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

 ochrony środowiska, 

 programów i strategii, działania na rzecz bezpieczeństwa, 

 bieżącego utrzymania dróg, 

 udzielonych i rozliczonych dotacji przez organizacje pozarządowe, 

 administracji, 

 uchwał Rady Gminy Lubań oraz funduszu sołeckiego. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Lubań Zbigniewa Hercunia do dnia 14 

listopada.2020 r, okres działalności Gminy bez wójta oraz od 23 do 31 grudnia 2020r  z Pełniącym Funkcję 

Wójta Grzegorzem Doliba. Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w 

sytuację gospodarczą i społeczną gminy Lubań.  
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 Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Lubań do lektury 

dokumentu. 

 

 

Z wyrazami szacunku   

Grzegorz Doliba – Pełniący Funkcję Wójta Gminy Lubań 



5 
 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE O GMINIE 
 

Gmina jest częścią struktury samorządowej naszego kraju, która jest trójstopniowa. Gmina jest 

stopniem najniższym, tym najbliżej obywatela. Jest to wspólnota samorządowa mieszkańców na 

odpowiednim terytorium. 

Gmina Lubań zajmuje powierzchnię 14 234 ha i położona jest w zachodniej części województwa 

dolnośląskiego, w powiecie lubańskim. Gminę Lubań otacza z trzech stron miasto Lubań, w którym 

zlokalizowana jest siedziba Urzędu Gminy. W obrębie powiatu lubańskiego gmina Lubań graniczy: 

 od południa z gminami Olszyna i Leśna; 

 od zachodu z gminami Siekierczyn i Platerówka; 

 od północy i północnego - wschodu z gminą Nowogrodziec (powiat bolesławiecki); 

 od wschodu z gminą Gryfów Śląski (powiat lwówecki); 

 od północnego zachodu z gminami: Pieńsk i Zgorzelec (powiat zgorzelecki). 

 

Lokalizacja Gminy Lubań na tle podziału administracyjnego. 

 

Administracja gminna składa się z 12 sołectw:  
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 Jałowiec, 

 Henryków Lubański,  

 Kościelnik,  

 Kościelniki Dolne,  

 Mściszów,  

 Nawojów Łużycki,  

 Nawojów Śląski,  

 Pisarzowice,  

 Radogoszcz, 

 Radostów Dolny i Radostów Średni (wspólne sołectwo),  

 Radostów Górny,  

 Uniegoszcz.  

 

Największe  miejscowości to Pisarzowice (15% powierzchni gminy) oraz Henryków Lubański (13,8% 

powierzchni gminy). 
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 Herb Gminy Lubań. 

 

Herbem gminy jest gotycka tarcza herbowa. W centralnej części herbu znajdują się 4 symbole: 

 

 w lewym górnym polu widoczna jest ziemia symbolizująca rolnictwo, 

 w prawym górnym polu znajduje się liść dębu, który symbolizuje siłę, witalność i niezależność, 

 w lewym dolnym polu znajduje się brama, która nawiązuje do nierozerwalnej więzi między 

 miastem a wsią; 

 w prawym dolnym polu znajduje się zodiak bliźniąt nawiązujący do czasów reaktywacji 

samorządu terytorialnego. 

 

 

 

        

Pod względem podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego, gmina Lubań położona jest 

na terenie mezoregionu Pogórze Izerskie (332.26) stanowiącego część makroregionu – Pogórza 

Zachodniosudeckiego i podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim. 
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Przedgórze Izerskie stanowi dużą jednostkę geograficzną rozciągającą się między doliną Bobru  

na wschodzie i doliną Nysy Łużyckiej na zachodzie. W gminie wyróżnia się następujące mikroregiony: 

 

 dolinę rzeki Kwisy - o przebiegu południkowym, zajmującą centralną część gminy, 

 wąskie doliny bocznych dopływów Kwisy, wzdłuż których powstały wsie, 

 Wysoczyznę Siekierczyńską na zachód od doliny Kwisy, 

 fragment Wzgórz Zalipiańskich w południowo - zachodniej części gminy, 

 Wzgórza Gradowskie na wschód od doliny Kwisy, 

 fragment Obniżenia Lubomierza - w południowo - wschodniej części gminy. 
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3. ZADANIA GMINY 
 

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu 

działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na 

rzecz innych podmiotów. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 

zadania własne obejmują sprawy: 

 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

 gospodarki wodnej, 

  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

 komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

 unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 

 gaz, 

 działalności w zakresie telekomunikacji, 

 lokalnego transportu zbiorowego, 

 ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

 edukacji publicznej, 

 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

 nad zabytkami, 

 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

 targowisk i hal targowych, 

 zieleni gminnej i zadrzewień, 

 cmentarzy gminnych 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

 przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

 przeciwpowodziowego, 

 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

 administracyjnych, 
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 polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  

 i  prawnej, 

 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania  

 i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

 obywatelskiej, 

 promocji gminy, 

 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

 w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

 i o wolontariacie, 

 współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

ORGANAMI GMINY SĄ: 

 wójt (organ wykonawczy), 

 rada gminy (organ stanowiący i kontrolny). 

 

ZADANIA WÓJTA: 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy 

określone przepisami prawa. 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania wykonuje 

przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu 

gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Jako kierownik 

urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych 

spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. 

 

DO ZADAŃ WÓJTA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

 określanie sposobu wykonywania uchwał, 

 gospodarowanie mieniem komunalnym, 

  wykonywanie budżetu, 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. 

W skład Rady Gminy Lubań wchodzą następujący radni: 
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 Teresa Trefler – Przewodnicząca Rady (Henryków Lubański), 

 Krzysztof Miazga – Wiceprzewodniczący Rady (Uniegoszcz), 

 Małgorzata Jańczak (Kościelniki Dolne), 

 Aleksandra Chomicz (Pisarzowice), 

 Krzysztof Klimczyk (Pisarzowice), 

 Andrzej Usyk (Radostów Dolny/Średni), 

 Aleksandra Łasica (Nawojów Łużycki), 

 Leszek Woźniak (Pisarzowice), 

 Marian Kaleta (Kościelnik), 

 Ryszard Leszczyński (Radogoszcz), 

 Wanda Hybińska- do maja 2021 (Nawojów Śląski), 

 Bartosz Szydlak (Jałowiec), 

 Adrian Zioła (Mściszów), 

 Kazimierz Cwynar (Henryków Lubański), 

 Józef Maciejko (Radostów Górny). 

 

ZADANIA NALEŻĄCE DO WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI RADY GMINY 

TO: 

 ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 

 sprawozdań z jego działalności, 

 powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na 

 wniosek wójta, 

 uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

 podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 

 rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 

 nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu, 

  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 uchwalanie programów gospodarczych, 

 przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

 polityki rozwoju, 
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 ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników 

 mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań 

 przez te jednostki, 

 podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

 ustawach, 

 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

 zarządu, dotyczących: 

 zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

 wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 

 szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy 

 po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

 przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych 

 czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

 emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, 

 zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa  

 w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 

 wójta w roku budżetowym, 

 zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę 

 ustalaną corocznie przez radę gminy, 

 tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 

 określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 

 tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 

 organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 

 ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku 

 budżetowym, 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1 ustawy o samorządzie 

 gminnym, 

 określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 

 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy  

 o samorządzie gminnym, 

 podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten 

 cel odpowiedniego majątku, 
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 podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 

 innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych  

 i regionalnych, 

 podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 

 publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r.  

 o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników, 

 nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 

 podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 

 stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
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4. REALIZACJA POLITYKI FINANSOWEJ 
 

Wójt Gminy Lubań zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych , 

przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające  zestawienie dochodów i wydatków 

wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 

budżetowej; 

2)  informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania podmiotów (…), instytucji kultury. 

Jednostka nie posiada samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani też innych 

samorządowych osób prawnych, a zatem przedmiotowe sprawozdanie podmiotów takich nie obejmuje. 

Jednostki oświatowe Gminy, w roku 2020, nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów, a zatem 

sprawozdanie informacji takich nie zawiera. 

3)  Informację o stanie mienia.  

 

 Budżet Gminy Lubań na rok 2020 będący przedmiotem analizy, do opracowania którego 

podstawę prawną stanowiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 869 ze zmianami ), uchwalony przez Radę Gminy Lubań w dniu 30 grudnia  2019 roku (Uchwała 

Nr XXI/123/2019 Uchwała budżetowa na 2020 rok ) 

 

po stronie dochodów  na kwotę    34.564.272,00 zł, z tego: 

bieżące w wysokości     31.618.644,00 zł 

 majątkowe w wysokości     2.945.628,00 zł 

 

po stronie wydatków na kwotę    37.698.045,00 zł, z tego: 

bieżące w wysokości     30.672.077,00 zł 

majątkowe w wysokości      7.025.968,00 zł 

 

DEFICYT   -   3.133.773,00 zł 

Ustalono, że deficyt zostanie sfinansowany: 

1)  kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  na rynku krajowym  

     w wysokości 2.845.790,00 zł; 

2) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku       

  bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości    
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    287.983,00 zł. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego 

realizacji, budżet przedstawia się następująco: 

dochody planowane    35.981.806,31 zł, z tego: 

bieżące w wysokości     32.967.050,31 zł 

 majątkowe w wysokości      3.014.756,00 zł 

 

wydatki planowane     40.016.600,31 zł, z tego: 

 bieżące w wysokości     32.424.341,55 zł 

majątkowe w wysokości    7.592.258,76 zł 

  

DEFICYT  -  4.034.794,00 zł  

Z powyższego wynika, że zmiany, jakich dokonano, zwiększyły  wielkość planowanego deficytu o 

kwotę 901.021,00 zł, a źródłem jego sfinansowania wskazano wolne środki (przychód nie podlegający 

zwrotowi). 

Uchwały Rady Gminy Lubań i Zarządzenia  Wójta, stanowiły podstawę  zmiany budżetu w trakcie 

roku. 

 

WYKONANIE BUDŻETU 

 

 dochody wykonane      34.532.968,41 zł, z tego: 

 bieżące w wysokości         32.016.206,48 zł 

 majątkowe w wysokości       2.516.761,93 zł        

 

wydatki wykonane     35.509.738,45 zł, z tego: 

 bieżące w wysokości        29.703.601,27 zł 

 majątkowe w wysokości      5.806.137,18 zł    

  

DEFICYT  -976.770,04 zł  

 

(ustalony na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków ). 
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Wg stanu na 31 grudnia  2020 roku planowana  kwota przychodów budżetu  to wielkość  4.666.951,00 

zł.  

 

Przychody wykonane  6.316.387,44 zł, z tego: 

- wolne środki 3.460.000,99 zł, 

- środki o których mowa w art.217 ust.2  pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych 10.596,45 zł. 

 

Łączną kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 632.157,00 zł, z przeznaczeniem na  

spłatę zaciągniętych  kredytów . 

    

Rozchody  wykonane  632.157,00 zł -  spłata kredytów/pożyczek. 

 

Obsługa długu publicznego 

Wydatki, jakie Gmina poniosła w okresie sprawozdawczym na obsługę długu ( odsetki od kredytów, 

prowizja  udzielonego przez BGK kredytu)  wynoszą 122.564,58 zł, co stanowi  18,50 % wielkości 

planowanej.  

Wykonanie zależne jest nie tylko od kosztów obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów,  ale także tych 

planowanych do zaciągnięcia w roku sprawozdawczym. Umowa kredytu długoterminowego pomiędzy 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, podpisana została w dniu 28.12.2020 roku, 

a zatem w stanie faktycznym, poza prowizją nie poniesiono wydatku tyt. odsetek. Kwota udzielonego 

kredytu 2.845.790,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wielkość zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek/kredytów wynosi 

7.500.992,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów  krótkoterminowych, co oznacza że zachowana 

została płynność finansowa.  
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DOCHODY 

Wykonanie budżetu strony dochodowej,  w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom  96 %. 

Bardzo istotne, że w pozycji dochodów podstawowych – podatki (rolny, od nieruchomości, od środków 

transportowych), wykonanie oscyluje w granicach 90 %, co ocenić można bardzo pozytywnie. Jest to 

oczywiście zasługa podatników, którzy bez względu na otaczające, związane z pandemią trudności,  

wywiązali się  z obowiązku podatkowego. 

Tu należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym proces windykacji został zawieszony  na okres 

trwania pandemii (Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 29.04.2020 r. w sprawie 

zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości 

podatkowe, na okres trwania wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii). 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to wielkość  368.071,00 

zł. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień 

ustawowych) - 15.094,00 zł. 

Umorzenie zaległości podatkowych  -  0 zł. 

Rozłożenie na raty, odroczenie, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - 0 zł. 

Trzeba zaznaczyć, że zwolnienia i ulgi podatkowe to nie tylko te, co do których kompetencja leży po 

stronie organu stanowiącego, czy wykonawczego.  Są bowiem zwolnienia i ulgi podatkowe 

zagwarantowane ustawą o podatku rolnym ( art. 12 ust. 1 pkt 4 ) , gdzie na wniosek podatnika, przy 

spełnieniu określonych warunków, otrzymuje on ulgę w postaci zwolnienia od podatku rolnego. 

Za okres sprawozdawczy ubytek dochodów  z przedmiotowego tytułu wynosi 49.103,01zł. 

 

Ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności nie podatkowych o charakterze 

publicznoprawnym w okresie sprawozdawczym nie udzielono. 

 

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2020 roku dla należności wynosi  4.388.955,03 zł, w tym zaległości  

3.497.212,48 zł. 
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WYDATKI 

 

Wykonanie budżetu strony wydatkowej  w stosunku do wielkości planowanej osiągnęło poziom  88,74 

% , z czego: wydatków bieżących  91,6 %, wydatków majątkowych  76,5 %. 

 

Status prawny wydatków ujętych w budżetach jednostek sektora finansów publicznych jest 

szczególny, ponieważ stanowią one nieprzekraczalny limit. Zatem jest to zasada, której należy 

bezwzględnie przestrzegać. Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy wskazuje, iż zasady tej 

przestrzegano. Jednakże odnotowano dwa przypadki niedochowanie tej zasady, mianowicie w dziale 

700, rozdziale 70005 § 4110 przekroczono planowane wydatki o kwotę 728,99 zł oraz w dziale 758, 

rozdziale 75814, § 2980 o kwotę 755,01 zł. 

Podaję, iż w toku wykonywania budżetu  przestrzegano ogólnych zasad gospodarowania środkami 

publicznymi,  określonymi w przepisach u.f.p. i przeznaczano je na wydatki, które są niezbędne do 

osiągnięcia wyznaczonych celów, w sposób oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów oraz zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów.  

Okoliczności, jak pandemia, zdarzenie losowe (…) niewątpliwie przyczyniły  się do tego, iż zadania 

inwestycyjne zrealizowano w stopniu znikomym i skorzystano z możliwości jaką daje  art. .263 ust. 2  

i ust. 3 u.f.p, określając ostateczny termin  ich realizacji na dzień 30 czerwca 2021 roku 

”NIEWYGASY”. 

Pandemia to także zakłócenia w realizacji wydatków bieżących, których wachlarz dotyka praktycznie 

każdej sfery działania. Trudno je wszystkie wymienić i opisać. Liczę na zrozumienie i akceptację. 

W toku wykonywania budżetu, dla wydatków inwestycyjnych, jak też bieżących, które nie znajdowały 

zabezpieczenia w planie wydatków (niezbędne, których nie można było przewidzieć/wycenić), 

dokonywano niezbędnych zmian budżetu.  

 

 Każdy wydatek finansowy wynika z potrzeby realizacji określonych celów danej jednostki, co 

do zasady są to wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy, takie jak: 

artykuły biurowe, programy użytkowe, koszty przesyłek, usługi Internet, ogrzewanie budynku, czy 

koszty energii elektrycznej, zwane potocznie wydatkami stałymi/sztywnymi nie powinny budzić  

kontrowersji i być kwestionowane. Nie znajduje się też uzasadnienia do ich  szczegółowego opisu.  

Zaznaczyć niewątpliwie  trzeba,  że niektóre rodzaje  wydatków noszą miano szczególnych, które  

w myśl art.236 u.f.p. muszą być wyodrębnione. Należą do nich wynagrodzenia i pochodne od 
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wynagrodzeń (§§ 4010, 4110. 4120. Wymaga podkreślenia fakt, iż do tej grupy wydatków zalicza się 

wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które określa się jako jednorazowe lub 

nieperiodyczne. Do tego katalogu należą m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe.  

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach funduszu płac, wypłacone zostały: 

-  jednorazowe  dodatki dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela - 0,00  zł, 

-  nagrody jubileuszowe  w  placówkach oświatowych  to wydatek 97.539,97 zł, 

-  odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 34.347,09  zł 

-  w jednostce Urząd Gminy wielkość nagród jubileuszowych to 19.320,01 zł 

 

Bardzo istotna pozycja wydatków w placówkach oświatowych to także wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe, zastępstwa, nauczanie indywidualne, godziny świetlicowe, wynagrodzenie pedagoga 

i logopedy -  ich wielkość to 807.730,66 zł. 

Niewątpliwie trzeba tu również zaprezentować odchylenia w pozycji płac, co do  wielkości 

wykonanych, a zaplanowanych (oszczędność) czego przyczyną stała się pandemia – zamknięcie 

placówek szkolnych, a tym samym  nie realizowanie godzin (…), izolacje, zwolnienia  lekarskie. 

Różnice, o których mowa wyżej zauważalne są; w pozycji szkół podstawowych w wysokości 

172.492,63 zł, przedszkolach w wysokości  45.138,99 zł, w zakresie realizacji zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 14.003,68 zł. 

Trzeba  zauważyć, że z wymienionego wyżej  powodu znacząco zmniejszyły się wydatki na zakup 

usług w zakresie dowozu uczniów do szkół, zakupu wyposażenia oraz innych usług nierozerwalnie 

związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych. 

Dodatki wiejskie dla nauczycieli   osiągnęły wielkość 342.488,23 zł , klasyfikowane w § 3020 - 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, 

uzupełniających-magisterskich, kursów kwalifikacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów 

metodycznych   nauczycieli stanowią kwotę 16.753,74 zł. 

 

Dotacja dla innych  jst. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  to 

wielkość 167.517,92 zł 

 

Poza placówkami oświatowymi, oszczędności w pozycji płac zauważamy również; 
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 w jednostce GZEAS (wspólna obsługa szkół, dział 750. Rozdział 75085 ) w wysokości 

33.447,85 zł. Środki stanowiły zabezpieczenie odprawy emerytalnej. Pracownik nie zadeklarował 

przejścia na emeryturę zatem odprawa  nie została wypłacona; 

 w pozycji rozdziału 40002- Dostarczanie wody, w wysokości 53.814,04 zł, w planie 

przewidziano zatrudnienie dwóch osób (pracownicy gospodarczy) w aspekcie obsługi wodociągów 

gminnych. W stanie faktycznym zatrudniona była jedna osoba; 

 w pozycji rozdziału 75023 – Urzędy gmin, w wysokości  87.227,33 zł, co jest następstwem 

sytuacji losowej (…), brakiem  pełnej obsady w referacie budżetu i finansów (vacat x 2) oraz 

odstąpienie od zaplanowanej podwyżki płac; 

 w pozycji rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 46.798,35 zł, 

plan wydatków przewidywał zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. 

 

W aspekcie zadań  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych można powiedzieć, że w okresie sprawozdawczym 2020 r. ich realizacja przebiegała w 

sposób prawidłowy, zgodny z planem, z uzyskaniem zamierzonych efektów. Działania w tej materii są 

bardzo specyficzne, dlatego też dla ich przybliżenia, przedstawiam  odrębną informację, w rozdziale 

ZDROWIE w dalszej treści Raportu. 

 

Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz realizację wydatków 

na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

prezentowane są w  tabelach poniżej. 

 

W okresie sprawozdawczym dysponowano rezerwą ogólną w łącznej kwocie 33.733,00 zł   

z przeznaczeniem na wydatki: 

 ponoszone w walce z COVID-19 w wysokości 14.000,00 zł; 

 rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 1.116,00 zł; 

 remont-odwodnienie budynku remizy OSP w Henrykowie Lubańskim w wysokości 18.617,00 

zł. 

 

Szerokorozumiany nadzór przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników daje efekty, czego 

dowodem jest zachowanie płynności finansowej, a także wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Jej 

wielkość  na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.312.605,21 zł. 

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020  roku (Rb-28S)  wynoszą 1.084.202,98 zł, w tym 

wymagalne -  0,00 zł. 
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WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020 

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego 

Łączne 

koszty 

finansowe 

planowane 

do 

poniesienia 

w roku 2020

Planowane wydatki 

wyk na 

31.12.2021 r  

rok 

budżetowy 

2020 

(8+9+10+11*) 

z tego źródła finansowania 

a)dochody 

własne jst  

Kredyty 

i pożyczki

środki 

pochodzące 

z innych 

źródeł* 

środki 

wymienione 

w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 

u.f.p. 

z kolumny 

8/9 

przypada 

na 

 

FUNDUSZ 

SOŁECKI  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    
ZAOPATRZENIE W WODĘ 2 466 343,00 2 466 343,00 122 583,00 1 144 998,00

A.0  

B.0 

C.0 

1 198 762,00 0,00 1 329 319,90
  

1 010 01010
6058 

6059

Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Mściszów Gmina Lubań 
1 995 430,00 1 995 430 ,00 0,00 963 678,00

A.0  

B.0 

C.0 

1 031 752,00 0,00 1 068 191,06

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

r."N" 

 

2 010 01010
6058 

6059

Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowożci Uniegoszcz - Gmina Lubań 

dz nr 244/40 

318 330,00 318 330,00 0,00 151 320,00

A.0  

B.0 

C.0 

167 010,00 0,00 141 384,44

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 
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3 010 01010 6050
przebudowa sieci wodociągowej w 

Kościelnikach Dolnych (etap I) 
85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 69 664,38

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

4 010 01010 6050

Rozbudowa sieci wodociągowej na 

odcinku od drogi powiatowej (za 

budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap 

III-kontynuacja) 

22 583,00 22 583,00 22 583,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 22 582,52

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

5 400 40002 6230
dofinansowanie budowy studni 

głębinowych 
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 0,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

6 400 40002 6060 wykup sieci wodociągowej 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 27 497,50

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

    
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 375 686,00 375 686,00 312 686,00 0,00

A.0  

B.63 000,00 

C.0 

0,00 0,00 374 925,01
  

7 010 01042 6050

Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych. Obręb: 

Kościelnik.Wykonanie drogi o pełnej 

konstrukcji podtnej i półsztywnej z 

podbudową i z warstwą jezdną 

niezależnie od zastosowanego materiału.

189 025,00 189 025,00 126 025,00 0,00

A.0  

B.63 000,00 

C.0 

0,00 0,00 188 934,95

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 
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8 600 60017 6050

Dokumentacja projektowa wraz z 

wykonaniem drogi dz. Nr 356 w 

Radogoszczy - odcinek 100m 

136 661,00 136 661,00 136 661,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 136 600,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

9 600 60017 6050
Dokończenie przebudowy drogi w 

Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 49 390,06

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

    

GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA  

PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE 

722 410,00 722 410,00 157 080,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

565 330,00 15 000,00 719 709,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

10 710 71035 6050
Modernizacja IV części ogrodzenie 

cmentarza w Henrykowie Lubańskim 
33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 15 000,00 33 000,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2019 r. 

 

11 750 75023 6050

Dokumentacja projektowa 

przystosowania budynku urzędu gminy 

do obsługi osób niepełnosprawnych 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 12 300,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2019 r. 

 

12 750 75023
6057 

6059
E - usługi publiczne w Gminie Lubań 674 410,00 674 410,00 109 080,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

565 330,00 0,00 674 409,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 
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13 754 75421 6620
System ostrzegania 

przeciwpowodziowego "KWISA" 
0,00 0,00 0,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 0,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

    
OŚWIATA I WYCHOWANIE 305 000,00 305 000,00 95 000,00 210 000,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 300 303,61
  

14 801 80101 6050

Modernizacja budynku szkolnego w 

Pisarzowicach 

(zabezpieczenie przeciwpożarowe)  

300 000,00 300 000,00 90 000,00 210 000,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 295 303,61

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

15 801 80101 6050

Rozbudowa budynku szkolnego w 

Radostowie Średnim etap przygotowanie 

inwestycji -koncepcja 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 5 000,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

    

GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 0,00
  

16 900 90001 6230
dofinansowamie budowy biologicznych 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 0,00 0,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

    

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 340 299,76 1 340 299,76 672 710,76 378 614,00

A.0  

B.0 

C.0 

288 975,00 85 138,82 1215814,94
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17 900 90001
6058 

6059

Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy Lubań - przebudowa 

kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji 

zlewnej na oczyszczalni ścieków w 

Pisarzowicach 

587 598,00 587 598,00 17 327,00 281 296,00

A.0  

B.0 

C.0 

288 975,00 0,00 551544,15

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r."N' 

 

18 900 90001 6050
Budowa kanalizacji przy budynku ZSP w 

Pisarzowicach (zaprojektuj i wykonaj) 
185 000,00 185 000,00 87 682,00 97 318,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

0,00 174730,79

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

r."N" 

 

19 900 90005 6230
dofinansowanieźródeł ciepła na terenie 

Gminy Lubań 
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

0,00 45500,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

20 900 90015 6050
Budowa oświetlenia drogowego 

dz.21/3,22 Nawojów śląski 
26 120,00 26 120,00 26 120,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

6 937,06 25 984,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2019r."N" 

 

21 900 90015 6050

Wykonanie dokumentacji projektowej 

wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 

49 i 130/1 Nawojów Łuzycki 

76 422,00 76 422,00 76 422,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

8 500,00 76 223,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2019 

r."N" 

 

22 900 90015 6050
Wykonanie dokumentacji projektowej 

wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17 i 
70 530,00 70 530,00 70 530,00 0,00

A.0  

B.0  
16 000,00 70 030,00

Urząd 

Gminy w  
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8/1 Radostów Dolny, Radostów Średni C.0 Lubaniu 

2019 

r."N" 

23 900 90015 6050
Modernizacja oświetlenia przy drodze 

powiatowej W Henrykowie Lubańskim 
28 674,00 28 674,00 28 674,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

5 000,00 28 624,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2019 

r."N" 

 

24 900 90015 6050
Modernizacja oświetlenia przy drodze 

gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim
59 760,00 59 760,00 59 760,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

5 000,00 59 460,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

r."N" 

 

25 900 90015 6050

Wykonanie projektu na oświetlenie 

drogowe przy drodze powiatowej nr 59 i 

drodze gminnej 66 Radostów Górny 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

5 000,00 3 690,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

26 900 90015 6050
Projekt wraz z budową oświetlenia drogi 

dz. nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne
46 304,00 46 304,00 46 304,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

10 000,00 46 104,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

r."N" 

 

27 900 90015 6050

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

oświetlenie ul. Jałowcowej i ul. 

Granicznej 

12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

12 300,00 12 300,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 
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2020 r. 

28 900 90015 6050

Dokumentacja projektowa wraz z 

wykonaniem 

oświetlenia drogi od domu nr 1 do nr 15B 

działka nr 293,  

60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 5 535,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

29 900 90015 6050
Budowa oświetlenia drogowego przy 

ulicy Widokowej w Uniegoszczy (etap I) 
86 190,00 86 190,00 86 190,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

0,00 84 690,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

r."N" 

 

30 900 90015 6050

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu 

dróg gminnych dz.nr 420,439 w 

Radostowie Górnym-etap projekt 

5 601,76 5 601,76 5 601,76 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

5 601,76 5 600,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

31 900 90015 6050
Przygotowanie inwestycji-projekt dla 

oświetlenia Mściszów dz.nr 57/2 
2 800,00 2 800,00 2,800,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

2 800,00 2 800,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 

 

32 900 90095 6050
Utwardzenie terenu - plac rekreacyjny 

Mściszów 
23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

8 000,00 23 000,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 r. 
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KULTURA / KULTURA FIZYCZNA 2 021 825,00 2 021 825,00 625 057,00 906 910,00

A.0  

B.0 

C.0 

489 858,00 0,00 1 866 064,72
  

33 921 92109
6058 

6059

Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

Radostowie Średnim 
780 782,00 780 782,00 290 924,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 

489 858,00 0,00 780 782,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020. 

 

34 921 92109 6220

"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w 

Henrykowie Lubańskim - przebudowa 

budynku poszkolnego na Centrum 

Kultury na terenie Gminy" 

1 088 543,00 1 088 543,00 181 633,00 906 910,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

0,00 939 901,80

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

 

35 921 92109 6050
Wykonanie przyłącza wodociągowego do 

budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

10 000,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

 

36 921 92109 6050

Dokumentacja projektowa wraz z 

wykonaniem miejsc postojowych przy 

świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łuzyckim

70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

62 893,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

 

37 926 92601 6050
Budowa Sali gimnastycznej w 

Radostowie Średnim 
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

2 500,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 
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38 926 92601 6050

pierwsze wyposażenie dla inwestycji 

p.n.'Przebudowa boiska sportowego w 

Kościelnikach Dolnych poprzez budowę 

budynku zaplecza szatniowego" 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

9 987,92

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

 

39 926 92601 6050
"Większy komfort życia na wsi - budowa 

placu fitness w Radogoszczy" 
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

60 000,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

 

    
DOBRA GOTOWE 290 695,00 290 695,00 85 427,00 205 268,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

0,00
  

40 700 70005 6060
Zakup działek na terenie gminy np.. Pod 

plac zabaw, plac rekreacyjny itp.. 
210 695,00 210 695,00 5 427,00 205 268,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

0,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

 

41 754 75412 6060 samochód bojowy dla OSP Henryków 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00

A.0  

B.0 

C.0 
 

0,00

Urząd 

Gminy w 

Lubaniu 

2020 

 

 
7 592 258,76 7 592 258,76 2 140 543,76 2 845 790,00

A. 0,00 

B. 63 000,00 

C. 0,00 

2 542 925,00 100 138,82 5 806 137,18
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A. dotacje z budżetu państwa 

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

C. inne źródła  

"N" "NIEWYGASY" 
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Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania 
Plan na  

1 stycznia 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie

% 

wykon.

"E-usługi publiczne w Gminie Lubań" 

1 750 75023 

4307 Zakup usług pozostałych 7 712,00 7 712,00 7 135,57 93%

4309 Zakup usług pozostałych 1 361,00 1 361,00 1 259,18 93%

4707 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

77 668,00 107 164,00 107 163,75 100%

4709 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

48 407,00 18 911,00 18 911,25 100%

Razem 135 148,00 135 148,00 134 469,75 3,85

"Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" 

2 750 75077 

4247 
Zakup środków 

dydaktycznych i książek 
0,00 96 031,00 95 073,21 99%

4249 
Zakup środków 

dydaktycznych i książek 
0,00 17 440,59 17 266,63 99%

Razem 0,00 113 471,59 112 339,84 1,98

"Leprza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań 

uczniów z Gminy Lubań" 

3 801 80195 

4017 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
89 389,00 86 549,00 76 426,03 88%

4019 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
10 493,00 10 159,00 8 971,48 88%

4047 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
9 061,00 8 463,00 8 462,01 100%

4049 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
1 064,00 994,00 993,34 100%

4117 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
16 914,00 16 434,00 14 605,76 89%

4119 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1 986,00 1 930,00 1 714,56 89%
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4127 Składki na Fundusz Pracy 1 988,00 1 918,00 1 473,18 77%

4129 Składki na Fundusz Pracy 233,00 225,00 172,91 77%

4217 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 
0,00 757,00 756,24 100%

4219 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 
0,00 89,00 88,77 100%

4247 
Zakup środków 

dydaktycznych i książek 
0,00 24 291,00 24 290,41 100%

4249 
Zakup środków 

dydaktycznych i książek 
0,00 2 852,00 2 851,40 100%

4307 Zakup usług pozostałych 50 221,00 50 161,00 50 160,21 100%

4309 Zakup usług pozostałych 5 895,00 5 889,00 5 888,19 100%

4707 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

54 681,00 57 403,00 57 402,61 100%

4709 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

6 419,00 6 739,00 6 738,39 100%

Razem 248 344,00 274 853,00 260 995,49 95%

"Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez 

stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań" 

4 801 80195 

3027 
Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń
1 257,00 1 287,00 1 286,80 100%

4017 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
64 493,00 52 572,00 50 853,39 97%

4047 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
0,00 11 891,00 11 046,32 93%

4117 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
11 303,00 11 303,00 9 946,26 88%

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 611,00 1 611,00 1 371,30 85%

4247 
Zakup środków 

dydaktycznych i książek 
0,00 35 000,00 31 190,20 89%

4307 Zakup usług pozostałych 73 758,00 58 843,00 39 163,13 67%

4309 Zakup usług pozostałych 36 000,00 36 000,00 34 629,87 96%

Razem 188 422,00 208 507,00 179 487,27 86%
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Ogółem 571 914,00 731 979,59 687 292,35 94%

         

WYDATKI MAJĄTKOWE 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania 
Plan na  

1 stycznia 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie

% 

wykon.

"E-usługi publiczne w Gminie Lubań" 

1 750 75023 

6057 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
565 335,00 565 330,00 565 329,90 100,00%

6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
109 075,00 109 080,00 109 079,10 100,00%

Razem 674 410,00 674 410,00 674 409,00 100,00%

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań" 

2 010 01010 

6058 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
1 031 752,00 1 031 752,00 554 121,85 53,71%

6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
963 678,00 963 678,00 514 069,21 53,34%

Razem 1 995 430,00 1 995 430,00 1 068 191,06 53,53%

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz Gmina Lubań dz.nr 244/40" 

3 010 01010 

6058 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
167 010,00 167 010,00 89 463,78 53,57%

6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
151 320,00 151 320,00 51 920,66 34,31%

Razem 318 330,00 318 330,00 141 384,44 44,41%

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań-przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz 

budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicasch" 

4 900 90001 

6058 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
306 302,00 288 975,00 253 078,73 87,58%

6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
281 296,00 298 623,00 298 465,42 99,95%

Razem 587 598,00 587 598,00 551 544,15 93,86%

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim" 
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5 921 92109 

6057 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

489 858,00 489 858,00 489 858,00 100%

6059 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

13 169,00 290 924,00 290 924,00 100%

Razem 503 027,00 780 782,00 780 782,00 100%

Ogółem 4 078 795,00 4 356 550,00 3 216 310,65 74%
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020R 

 

Realizacja inwestycji przy udziale środków zewnętrznych jest stałym elementem działalności jednostki 

samorządu terytorialnego. Udział w konkursach organizowanych przez instytucje finansujące to 

aktywność pozwalającą na finalizację pomysłów inwestycyjnych i społecznych, przy wsparciu z 

różnych źródeł. Rozwój gminy jest determinowany przez pozyskiwanie dodatkowych funduszy, 

umożliwiających wykonywanie zadań.  

Rok 2020 był rokiem, w którym prowadzono zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych, 

zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej. Kontynuowano również realizację Projektów rozpoczętych 

w 2019 roku. 

Projekt miękki, w który zaangażowano się na przełomie lat 2018/2019/2020 dla dzieci z Zespołów 

Szkolno- Przedszkolnych w: Kościelniku, Radostowie Średnim i Pisarzowicach obejmował zajęcia 

dodatkowe, rozwijające kompetencje uczniów. Grupa docelowa Projektu: „Lepsza edukacja szansą na 

sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań” to 

dzieci w wieku szkolnym. Projekt pozyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, 

Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkurs horyzontalny. Całkowita wartość projektu: 

754 497,30 zł. Kwota dofinansowania ze środków UE: 641 322,70 zł. Środki budżetu państwa: 75 

283,40 zł. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ciekawy i niestandardowy sposób, przy użyciu m.in. 

metody eksperymentu, spotykały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci. Zajęcia pozwoliły 

na stymulowanie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rezultatem działań jest 

podniesienie kompetencji kluczowych dzieci. W ramach Projektu doposażono pracownie przedmiotowe 

w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych w  Pisarzowicach, Kościelniku i Radostowie Średnim w sprzęt 

niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów. Planowany okres realizacji to październik 

2018 – październik 2020, jednakże z uwagi na stan epidemii COVID-19, realizacja zajęć w miesiącu 

marcu 2020 roku została zawieszona z uwagi na odwołanie zajęć szkolnych. Zajęcia realizowano w 

formule zdalnej. Stacjonarnie zajęcia były prowadzone dopiero w okresie powakacyjnym, stąd 

zaistniała konieczność przesunięcia zakończenia Projektu na marzec 2021 r. 

„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”- projekt skierowany do 

dzieci w wieku przedszkolnym pozyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie 10.1. 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1. 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny, 

Całkowita wartość projektu: 621 434,99 zł, Kwota dofinansowania: 524 835,45 zł. Dzięki realizacji 

zadania stworzono 40 miejsc w przedszkolu w miejscowości Kościelnik, w tym miejsc dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt pozwalał na objęcie dzieci dodatkowym wsparciem 

w postaci zajęć specjalistycznych. Maluchy mogły uczestniczyć w zajęciach takich jak: integracja 

sensoryczna, logopedia, muzykoterapia, arteterapia, terapia taktylna, fizjoterapia indywidualna. Do 

dyspozycji rodziców były konsultacje psychologiczne, które niejednokrotnie stanowiły wsparcie i 

wyjście z trudnych sytuacji. Zaznaczyć należy, iż realizacja Projektu dała niezwykle kompleksowe 

wyposażenie placówki.  Zakupiono sprzęty do zajęć specjalistycznych takich jak, np. integracja 

sensoryczna i logopedia. Projekt zaprocentował stworzeniem miejsca, w którym możemy odpowiadać 

na specjalne potrzeby najmłodszych mieszkańców- wspierać ich rozwój, aby ułatwić dzieciom start w 

edukację. W pobliżu przedszkola zamontowano plac zabaw. Okres realizacji: sierpień 2018- lipiec 2020, 

uległ przesunięciu na miesiąc październik 2020 roku z uwagi na konieczność zawieszenia zajęć 

przedszkolnych z uwagi na stan epidemii COVID-19. 

Rok 2020 był rokiem realizacji i zakończenia zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

Radostowie Średnim”. Operacja typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne realizowana 

była w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i 

rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury. Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację operacji w wysokości 489 858,00 

zł. Prace budowlane zostały zakończone, złożono wniosek o płatność dla I etapu Projektu. W związku z 

epidemią COVID-19 nie było możliwości stworzenia 2 etatów pracy w świetlicy wiejskiej w 

Radostowie Średnim, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy, stąd II etap zadania zostanie 

rozliczony w 2021 roku. Projekt pozwolił na wykonanie: robót ogólnobudowlanych, robót 

przygotowawczych, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, 

izolacji przewodów, robót w zakresie instalacji elektrycznych i zamontowania instalacji fotowoltaicznej. 

„E- usługi publiczne w Gminie Lubań” to Projekt, który pozwolił na wprowadzenie szeregu 

rozwiązań umożliwiających załatwienie spraw urzędowych, bez wychodzenia z domu, z użyciem 

nowoczesnych technologii. Dla zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020, Oś priorytetowa 2: technologie 

informacyjno- komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi horyzont. 

Wartość całkowita Projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie)  to 1 399 963,86 zł. Wartość 
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dofinansowania: 1 344 295,46 zł. Przedmiotem Projektu był rozwój technologii informacyjno – 

komunikacyjnych świadczonych przez Urząd Gminy Lubań, który umożliwił mieszkańcom Gminy 

Lubań kontakt z urzędem za pośrednictwem elektronicznych usług publicznych. Projekt zakładał 

między innymi, modernizację przestarzałego i niefunkcjonalnego portalu internetowego oraz biuletynu 

informacji publicznej, wymianę sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników. Kluczowym 

elementem Projektu był szereg usług elektronicznych. Ponadto, wdrożono innowacyjny sposób obsługi 

mieszkańców gminy w zakresie odbioru wody - zdalny odczyt wodomierzy. Planowy okres realizacji: 

listopad 2018- czerwiec 2020, przedłużono – z uwagi na ograniczenia w poruszaniu się – Wykonawca 

prac informatycznych nie mógł prowadzić prac w Urzędzie. 

„Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Radostów Średni” to zadanie inwestycyjne realizowane 

przy współfinansowaniu z dwóch źródeł: Sportowa Polska– Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Przedmiotem Projektu jest budowa wolnostojącego budynku sali gimnastycznej, wraz z niezbędną 

infrastrukturą. Budynek będzie jednokondygnacyjny. Salę zaprojektowano w technologii tradycyjnej 

murowo-żelbetowej. Na przełomie roku 2020/2021 przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy 

zadania. Sala gimnastyczna w Radostowie Średnim będzie pierwszą pełnowymiarową salą 

gimnastyczną na terenie Gminy Lubań. Obiekt będzie intensywnie wykorzystywany w ramach zajęć 

wychowania fizycznego, prowadzonych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radostowie Średnim i 

nie tylko. Wybudowanie nowoczesnej infrastruktury, do której dostęp będą mieli uczniowie z pewnością 

zaprocentuje zwiększeniem aktywności fizycznej i sprawności młodego pokolenia, a także osiąganiem 

sukcesów sportowych. Wartość zadania 4 655 677,50 zł. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej 2 057 700,00 zł, wartość dofinansowania ze środków  Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 946 557,00 zł. 

W 2020 roku, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Lubań, przy współpracy z gminą Lubań, 

przystąpiły do aplikowania o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, na zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących 

do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Wszystkie wnioski aplikacyjne, 

złożone przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań, w ramach 

przedmiotowego konkursu, otrzymały dofinansowanie. Wsparciem zostały objęte jednostki OSP z 

Pisarzowic, Henrykowa Lubańskiego, Radostowa Górnego i Mściszowa. Kwota otrzymanej dotacji z 

WFOŚiGW stanowiła 70% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.  

Środki na realizację zadania p.n.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Lubań na rok 2020” pozyskano w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z 
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realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020. 

Dotychczas wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Lubań były usuwane w latach: 2015, 2016, 

2017, 2018,2019. Zadanie wykonane w 2020 roku polegało na demontażu i załadunku, transporcie i 

unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane było na podstawie zgłoszeń 

mieszkańców, w następujących miejscowościach: Radogoszcz, Pisarzowice, Henryków Lubański, 

Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Radostów Dolny, Radostów 

Średni, Radostów Górny. Projekt obejmował 19 nieruchomości. Ilość usuniętych wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubań to 39,56 Mg, w tym: demontaż, załadunek, transport oraz 

unieszkodliwienie 1,709 Mg; natomiast odbiór, transport i unieszkodliwienie to 37,851 Mg. Wartość 

przyznanej dotacji wyniosła 25 484,49 zł, wartość zadania: 25 484,49 zł. Realizację zadania 

zakończono w miesiącu wrześniu 2020 r. 

Projekt p.n.: „Większy komfort życia na wsi – budowa placu fitness w Radogoszczy” pozyskał 

dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Środki 

pochodziły z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt zadania to 60 000,00 zł. Projekt 

obejmował zakup i montaż urządzeń zewnętrznego placu fitness, wraz z zagospodarowaniem terenu w 

postaci ułożenia kostki betonowej w miejscowości Radogoszcz. Zakupiono sprzęt sportowych taki jak: 

piechur + orbitrek, , stepper + ławka skośna,motyl klasyczny + wyciąg górny, twister +wyciskanie 

siedząc, wioślarz + jeździec. Urządzenia zamontowane zostały w gruncie i będą odporne na działanie 

czynników atmosferycznych. 

W roku 2020 zrealizowano zadanie polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Kościelniku. Dla Projektu p.n.: „Kościelnik droga dojazdowa do gruntów rolnych” pozyskano 

dofinansowanie w kwocie 61 950,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne.  

Rok 2020 upłynął pod znakiem inwestycji w ramach operacji: „Gospodarka wodno – ściekowa” 

realizowanych w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, p.n.: 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów- Gmina Lubań” - celem Projektu jest 

poprawa warunków życia mieszkańców Mściszowa i stworzenie dogodnych warunków dla 

prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubań poprzez budowę sieci wodociągowej; 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań: przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” - celem projektu 



39 
 

jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Pisarzowice poprzez budowę stacji zlewnej 

na oczyszczalni ścieków oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach; 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz- Gmina Lubań” - celem Projektu jest 

poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości  Uniegoszcz i stworzenie dogodnych warunków 

dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubań poprzez budowę sieci wodociągowej. 

Rok 2020, mimo, iż był rokiem zdeterminowanym problemami związanymi z epidemią COVID-19, 

oceniamy jako bardzo efektywny pod względem pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Projekty 

realizowane w sferze infrastruktury technicznej i sferze potrzeb społecznych z pewnością były 

odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej małej Ojczyzny- Gminy Lubań. 
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5. REALIZACJA POLITYKI INWESTYCYJNEJ 
 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA-OŚWIETLENIE 

Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych w 2020 roku była niezwykle utrudniona, zarówno dla 

pracowników zajmujących się uzyskiwaniem zgód, opinii, pozwoleń w innych urzędach dla 

poszczególnych zadań inwestycyjnych jak też późniejszą ich realizacja przez wykonawców. Główne 

powody to absencja chorobowa, zamknięcia hurtowni oraz wstrzymywanie dostaw materiałów. W 

takich warunkach realizacja w zadań w terminie były bardzo trudne do uzyskania.. 

Niemniej jednak w roku 2020 w ramach inwestycji rozpoczęto realizację n/w zadań inwestycyjnych: 

 Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 21/3,22 Nawojów Śląski; 

 

 

 

 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 Nawojów 

 Łużycki; 
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 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. nr 17 i 8/1 Radostów Dolny, 

 Radostów Średni; 
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 Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim; 

 

 

 Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim; 
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 Projekt wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne; 

 

 

 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Widokowej w Uniegoszczy (etap I); 



44 
 

 

 

Ogółem, przy drogach na terenie gminy Lubań zaplanowano ułożenie prawie 3,5 km sieci kablowej zasilającej 86 

punktów oświetlenia LED o mocy w przedziale 31-55 W, montowanych na 82 słupach stalowych. Zadania 

związane z oświetleniem nie zostały w pełni zakończone w roku 2020 i przeszły na tzw. niewygasy, które 

następnie zostały zrealizowane. 

 

 Zestawienie zadań oświetlenia drogowego 2020

lp Tytuł zadania Miejscowość Długoś

ć sieci 

Oprawy 

moc 

Ilość 

opraw 

Ilość 

słupów

1 Budowa oświetlenia drogowego 

dz. nr 21/3,22 Nawojów Śląski; 

 

Nawojów 

Śląski 

 

182 55W 6 2

2 Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z budową 

oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 

Nawojów Łużycki; 

 

Nawojów 

Łużycki 

391 31W 9 9

3 Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z budową 

oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 

Nawojów Łużycki; 

 

Nawojów 

Łużycki 

312 31W 7 7
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4 Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z budową 

oświetlenia dz. nr 17 i 8/1 

Radostów Dolny, Radostów 

Średni; 

 

Radostów 

Średni 

511 31W 12 12

5 Modernizacja oświetlenia przy 

drodze powiatowej w Henrykowie 

Lubańskim; 

 

Henryków 

Lubański 

198 31W 5 5

6 Modernizacja oświetlenia przy 

drodze gminnej - bloki w 

Henrykowie Lubańskim; 

 

Henryków 

Lubański 

520 31W 13 13

7 Projekt wraz z budową 

oświetlenia drogi dz. nr 123/1 i 

dz. 246/1 Kościelniki Dolne 

 

Kościelniki 

Dolne 

 

383 31W 8 8

8 Budowa oświetlenia drogowego 

przy ul. Widokowej w 

Uniegoszczy (etap I) 

 

Uniegoszcz 1000 36W 26 26

 

Ponadto, w ramach przygotowań do inwestycji wykonane zostały dokumentacje projektowe dla n/w zadań: 

 Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 59 i drodze gminnej 66 

 Radostów Górny; 

 Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jałowcowej i ul. Granicznej; 

 Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogi od domu nr 1 do nr 15B działka nr 293 

 w Radogoszczy; 

 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych dz. nr 420, 439 w Radostowie Górnym - etap 

 projekt; 

 Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr 400 Radostów Górny; 

 Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Radostowie Górnym dz. nr 94; 

 Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Mściszowie dz. nr 57/2 

       za łączną kwotę 34 225,00 zł 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA-WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

W 2020 roku w ramach zadań inwestycyjnych Gmina Lubań wykonała następujące zadania: 

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz - Gmina Lubań dz. nr 244/40; 

 

Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych (etap I); 

 

 Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) 

 Mściszów III etap – kontynuacja; 

 w ramach których powstała sieć wodociągowa o długości 1228,9 mb za łączną kwotę  

 280785,20 zł. 

Kolejne zadania, to:  

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań; 

 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lubań - przebudowa kanalizacji 

 sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach; 
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 Budowa kanalizacji przy budynku ZSP w Pisarzowicach (w systemie zaprojektuj i wykonaj); 

 

 

 

 

W budżecie na rok 2020 zabezpieczone zostały środki na dofinansowanie budowy studni głębinowych- 

nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek. 

W ramach zadania pn Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w 

Mściszowie wykonano prace związane z podłączeniem budynku do nowo wybudowanej sieci 

wodociągowej. Koszt realizacji to 10 000,00 zł 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA-DROGI 

W roku 2020 w ramach inwestycji wykonano następujące zadania: 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Obręb: Kościelnik. Wykonanie drogi o pełnej 

 konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego 

 materiału. 

 

 Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem drogi dz. nr 356 w Radogoszczy - odcinek 100 m. 

 

 Dokończenie przebudowy drogi w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207w ramach których wykonano 524 

 mb dróg o nawierzchni asfaltowej za łączną kwotę 374 875,31 zł. 
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 W ramach poprawy infrastruktury drogowej wykonano utwardzenia dwóch placów na terenie gminy: w 

 Radogoszczy przy kościele oraz w Nawojowie Łużyckim przy świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 82 

 127,63 zł 

Aktywizacja i promocja wsi zmieniamy oblicze Radogoszczy 
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Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie 

Łużyckim 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA-OBIEKTY KUBATUROWE 

W roku 2020 w ramach inwestycji zrealizowano  n/w zadania: 

 Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe), 

 w ramach którego wykonano modernizację budynku w zakresie zabezpieczeń 

 przeciwpożarowych, a przede wszystkim: zabudowanie istniejących klatek schodowych , 

 montaż urządzeń służących do usuwania dymu z klatek schodowych budynku, wykonania 

 dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku wraz z budową schodów zewnętrznych oraz 

 uszczelnienie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego. 

 Ponadto, w ramach zadania dokonano rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w celu 

 zabezpieczenia obiektu w wodę do gaszenia zewnętrznego. Całość zadania stanowiła koszt 

 295 303,61 zł. 

 

 

 

 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim: 

 

 

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 obejmowało wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian 

fundamentowych, wykonanie nowyuch posadzek we wszystkich pomieszczeniach , docieplenie ścian 
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zewnętrznych styropianem, przebudowę pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i kuchni, wykonanie 

wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem do warunków p.poż ściany 

oddzielenia pożarowego, wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem i sufitem podwieszanym, 

przebudowę kotłowni, przebudowę instalacji wodno- kanalizacyjnej, c.o. , elektrycznej wraz z 

klimatyzacją oraz remontem pozostałych urządzeń. Koszt całości zadania wyniósł 1 122 865, 30 zł z 

czego kwota 503 027,00 zł została wydatkowana w roku 2020. 
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 Ponadto, w ramach prac przygotowawczych do realizacji inwestycji sporządzona została 

 dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Dokumentacja projektowa przystosowania budynku 

 urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych”, której koszt wyniósł 12 300,00 zł. 

 Sporządzona została również koncepcja w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku szkolnego 

 w Radostowie Średnim etap przygotowanie inwestycji- koncepcja”, za kwotę 5000,00 zł. 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA-OBIEKTY SPORTU I REKREACJI 

W ramach środków ujętych w budżecie na rok 2020 wykonano następujące zadania: 

 Utwardzenie terenu - plac rekreacyjny Mściszów, w ramach którego utwardzono kostką 

 betonową plac rekreacyjny o powierzchni 140 m2. Roboty zostały wykonane za kwotę 

23 000,00 zł 

 

 

 Pierwsze wyposażenie dla inwestycji pn. Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach 

 Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego: 

            w ramach zadania dokonano zakupów wyposażenia zaplecza szatniowego za kwotę łączną    

            9987,92 zł. 

 

 Większy komfort życia na wsi - budowa placu fitness w Radogoszczy: 

 

           realizacja zadania obejmowała zagospodarowanie terenu za boiskiem wielofunkcyjnym w   
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           Radogoszczy poprzez montaż urządzeń fitness do ćwiczenia na świeżym powietrzu wraz z   

           wykonaniem utwardzenia placu za pomocą kostki betonowej .  

           Koszt całości wyniósł 60 000,00 zł. 

 

 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 

 

W tym miejscu należy wspomnieć o zadaniach, które zostały zrealizowane z funduszy sołeckich, a 

podniosły atrakcyjność terenów sportowych i rekreacyjnych z terenu gminy, a są to: 

 

 Zagospodarowanie terenu na placu zabaw oraz wokół niego w miejscowości Jałowiec dz. 

nr 106/1, 106/2 obręb Jałowiec 

W ramach którego wykonano plac o nawierzchni trawiastej oraz wykonano fragmentaryczny ciąg 

pieszy poprzez ułożenie obrzeży betonowych chodnikowych oraz nawierzchni kamiennej. Koszt całości 

to kwota 11 500,00zł. 

 

 Polepszenie infrastruktury sportowej na boisku trawiastym w Kościelnikach Dolnych 

 poprzez dostawę i montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 8000,00 zł i został sfinansowany po połowie przez sołectwa Kościelnik i 

Kościelniki Dolne. 
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CMENTARZE 

 

Modernizacja IV części ogrodzenia cmentarza w Henrykowie Lubańskim. 

Kontynuując zadanie inwestycyjne w roku 2020 wykonano 103 mb ogrodzenia z przęseł metalowych 

montowanych na słupkach stalowych, czym zakończono wymianę ogrodzenia terenu cmentarza  

w Henrykowie Lubańskim. Koszt realizacji w roku 2020 wyniósł 33 000,00 zł. 
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6. REALIZACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE LUBAŃ 

 

Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją osób fizycznych, prowadzących działalność 

gospodarczą.  

Poniżej przedstawia się raport tabelaryczny dotyczący ilości wniosków składanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Urzędu Gminy Lubań w roku 

2020. 

 

RODZAJ   WNIOSKU LICZBA  

Założenie działalności gospodarczej 70 

Zmiana wpisu w CEIDG 197 

Zawieszenie działalności gospodarczej 54 

Wznowienie działalności gospodarczej 34 

Wykreślenie wpisów w CEIDG 24 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa, która znowelizowała zapisy ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na gminy nałożony został obowiązek uchwalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy: zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (tzw. gastronomia), 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(tzw. detal).  

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/307/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lubań miejsc 
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sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustalono liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości: 

 40 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 

 35 – powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

 30 – powyżej 18 % zawartości alkoholu, 

oraz liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży w ilości: 

 20 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 

 15 – powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

 15 – powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

 

 

 

 

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

 

DETAL 

 

GASTRONOMIA 

 

[A]-    do 4,5 % zawartości alkoholu 

oraz piwo 

 

 

10 

 

 

0 

 

[B]-   powyżej 4,5 % do 18 % 

zawartości alkoholu, z wyjątkiem 

piwa 

 

 

10 

 

 

0 

 

[C]- powyżej 18 % zawartości 

alkoholu 

 

9 

 

0 
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LICZBA PUNKTÓW HANDLOWYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAŃ  

PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA  W MIEJCU SPRZEDAŻY 

 

 

 

Detal 

 

 

[A] – 5 

[B] – 2 

[C] – 1 

 

 

Gastronomia 

 

 

0 

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Wójt Gminy Lubań   wydaje dokumenty niezbędne w procesie inwestycyjnym realizowanym 

praktycznie przez wszystkie rodzaje podmiotów. Uporządkowanie spraw planistycznych stanowi 

podstawę dla rozwoju gospodarczego na terenie gminy Lubań. 

W roku 2020 wydano 300 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wydano 23 decyzje podziałowe nieruchomości. Nadano 34 nowe numery porządkowe. 

 

W 2020 roku kontynuowano prace nad aktualizacją Miejscowych Planów zagospodarowania 

Przestrzennego dla poszczególnych miejscowości Gminy Lubań. Uzyskiwanie uzgodnień projektów 

planów w okresie pandemii jest znacząco utrudnione. 

DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW 

 

Zaopatrzenie w wodę oraz infrastruktura wodociągowa stanowią ważny zasób Gminy, który 

zabezpiecza podstawowe potrzeby mieszkańców. Na wodociągi Gminy Lubań składają się trzy ujęcia 

wody podziemnej zlokalizowane w miejscowościach: 

 Ujęcie wody w Pisarzowicach – zasilające miejscowości: Pisarzowice, Henryków Lubański, 

 Uniegoszcz, Radostów Średni, Radostów Górny, Radostów Dolny, Jałowiec, Kościelnik, 

 Kościelniki Dolne. 
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 Ujecie wody w Nawojowie Ślskim – zasilajace miejscowosci: Nawojów Śląski, Nawojów 

 Łużycki, Radogoszcz. 

 Ujęcie wody w Mściszowie – zasilające miejscowość Mściszów 

Obszary zasilania z poszczególnych ujęć ilustruje poniższa mapa: 

 

 

 

Woda z ujęć wody dostarczana jest do wszystkich miejscowości gminy Lubań za pomocą sieci 

wodociągowych, których łączna długość wynosi 111.9 km w tym 14,3 km sieci tranzytowej oraz 1 221 

szt. przyłączy wodociągowych. 

W roku 2020 produkcja wody ogółem wyniosła ok. 247 tyś. m3 w tym ok. 207,9 tyś. m3 z ujęcia w 

Pisarzowicach, ok. 35,1 tyś. m3 z ujęcia w Nawojowie Śląskim i ok. 4,0 tyś. m3 z ujęcia w Mściszowie. 

Średniodobowa produkcja wody na ujęciach w roku 2020 wyniosła: Pisarzowice – 570 m3/d, Nawojów 

Śląski – 96 m3/d, Mściszów 11 m3/d. Ponadto w roku 2020 zwiększyła się liczba odbiorców wody  - 

podpisano 86 nowych umów oraz wydano 71 warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci 

wodociągowej. Odnotowano także łącznie 12 awarii na sieciach wodociągowych w miejscowościach: 

Henryków Lubański, Pisarzowice, Uniegoszcz, Kościelniki Dolne, Kościelnik, Radostów Średni oraz 

15 awarii na przyłączach wodociągowych do budynków. 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

ustawodawca w artykule 31, wprowadził zapis mówiący o przekazywaniu odpłatnym gminie lub 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu ,wybudowanych z własnych środków, urządzeń 
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wodociągowych i kanalizacyjnych. W roku 2020 Gmina na tych warunkach przejęła odcinek sieci 

wodociągowej o długości 116,91 mb wybudowanej w Pisarzowicach. 

 

UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH 

  

Gmina Lubań zarządza 6 cmentarzami Komunalnymi w miejscowościach: Pisarzowice, Henryków 

Lubański, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Radogoszcz, Radostów Średni.  

W ramach zarządu cmentarzami prowadzona jest ewidencja grobów na poszczególnych cmentarzach 

oraz wydawane są dokumenty związane z chowaniem zmarłych i dotyczące: 

 wykupu miejsc grzebalnych ( w roku 2020 wydano łącznie 32) 

 pozwoleń na pochówek zmarłych ( w roku 2020 wydano łącznie 37) 

 rezerwacji miejsc grzebalnych ( w roku 2020 wydano łącznie 2) 

 pozwoleń na postawienie nagrobka ( w roku 2020 wydano łącznie 18) 

 zezwoleń na wjazd na teren cmentarzy ( w roku 2020 wydano łącznie 4) 

 ekshumacji ( w roku 2020 wydano łącznie 4) 

 

Ponadto wykonywano prace konserwacyjne i inne związane z utrzymaniem czystości i porządku w tym 

między innymi utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach i terenach przyległych poprzez cykliczne 

wykaszanie traw oraz wywóz odpadów komunalnych. 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA 

 

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o 

majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 305). 

Informacja zawiera: 

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 

b) dane dotyczące: 

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach 

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 

– posiadania, 
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c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b”, od dnia 

złożenia poprzedniej informacji, 

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz z wykonywania posiadania, 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. 

z 2020 r., poz. 713 ze zm.) „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do 

poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw”. A więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, 

użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. 

 

I. Stan prawny mienia gminnego 

 

 Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nabycie mienia w 

skład zasobów gminy następuje: 

- na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym; 

- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;  

- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów 

w drodze rozporządzenia; 

- w wyniku własnej działalności gospodarczej; 

- przez inne czynności prawne;  

- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 

Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.) W przepisach tej ustawy przewiduje się trzy podstawy prawne nabycia 

mienia komunalnego:  

- z mocy prawa  z dniem 27.05.1990 r. mienia określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy „Przepisy 

wprowadzające.......”, 

- przekazanie jako mienia komunalnego mienia określonego w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli jest ono 

niezbędne do wykonywania zadań własnych gmin 

- na wniosek gminy na podstawie art. 5 ust. 4  ww. ustawy, jeżeli jest ono związane z realizacją 

zadań gminy. 
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II. Opis mienia komunalnego 

 

    Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych 

Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie 

zasady gospodarowania nimi. 

Na dzień 31.12.2020 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się 463,75ha 

gruntów o łącznej wartości 9.993.666,39 zł - według ewidencji księgowej  (powyższe wartości nie 

obejmują gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).  

W tabeli poniżej zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy 

Lubań, z uwzględnieniem miejscowości w których są położone oraz ich strukturę %. 

L. 
p. 

Nazwa 
miejscowości 

Powierzchnia 
gruntów 
w ha

Struktura 
gruntów 
w % 

1. 2. 3. 4. 

1. Henryków Lubański 38,62 8,33 

2. Jałowiec 17,42 3,76 

3. Kościelnik 18,12 3,91 

4. Kościelniki Dolne 12,98 2,80 

5. Mściszów 33,12 7,14 

6. Nawojów Łużycki 53,57 11,55 

7. Nawojów Śląski 72,75 15,68 

8. Pisarzowice 50,77 10,95 

9. Radogoszcz 16,85 3,63 

10. Radostów Dolny 76,18 16,43 

11. Radostów Górny 22,30 4,81 

12. Radostów Średni 21,48 4,63 

13. Uniegoszcz/Lubań 29,59 6,38 

 RAZEM 463,75 100,00 

Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w 

użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha. W tabeli poniżej zestawiono powierzchnię tych gruntów, w 

podziale na miejsce ich położenia. 
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L. 
p. 

Nazwa 
miejscowości 

Powierzchnia 
gruntów w ha

Struktura 
gruntów w % 

1. 2. 3. 4. 

1. Kościelnik 1,69 71,90 

2. Mściszów 0,06 2,55 

3. Nawojów Łużycki 0,09 3,83 

4. Pisarzowice 0,09 3,83 

5. Radogoszcz 0,27 11,50 

6. Radostów Górny 0,10 4,26 

7. Radostów Średni 0,05 2,13 

 RAZEM 2,35 100,00 

 

 Z uwagi na to, że stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom, analizie poddano źródła 

pozyskiwania nieruchomości jak również formy ich rozdysponowania. W poniższej tabeli zestawiono 

powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań (z wyłączeniem działek 

oddanych w użytkowanie wieczyste) według stanu na dzień 31.12.2020 r. z uwzględnieniem formy ich 

nabycia. 

 

L. 
p. 

 
Forma nabycia nieruchomości 

Powierzchnia 
gruntów 
w ha

Struktura 
gruntów 
w % 

1. 2. 3. 4. 

1. nieodpłatne nabycie od osób 

prawnych 

8,10 1,75 

2. nieodpłatne nabycie od osób 

fizycznych 

6,52 1,41 

3. nabycie w drodze zamiany 1,18 0,25 

4. nabycie w zamian za kompensatę 

zadłużenia 

107,74 23,23 

5. nabycie z mocy prawa 315,15 67,96 

6. nabycie na wniosek gminy 15,88 3,42 

7. nabycie w drodze kupna 9,18 1,98 

  
RAZEM 

 
463,75 

 
100,00 
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Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób 

prawnych (8,10 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (obecnie 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa 

Świeradów, Powiatu Lubańskiego i Parafii Rzymsko-Katolickiej. Wśród przejętych nieruchomości są 

m.in. działki nabyte na cele infrastruktury technicznej związanej z zaspokajaniem potrzeb społeczności 

lokalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz komunikacji, na cele 

rekreacyjno-sportowe jak również na cele użyteczności publicznej, w tym z przeznaczeniem na 

poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina 

Lubań (w związku z rozbudową budynku szkolnego). W okresie za który jest składana informacja nie 

nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób prawnych.  

     Grunty o pow. 6,52 ha przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych. Wśród przejętych 

nieruchomości znajdują się grunty rolne, które stały się zbędne rolnikom jak również nieruchomości 

nabyte w drodze postępowania spadkowego. W okresie za który jest składana informacja nie nabyto 

nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób fizycznych. Niemniej jednak – w związku z nabyciem w 

drodze spadku nieruchomości zabudowanej położonej w Kościelniku, gmina Lubań w udziale ½  (po 

osobie zmarłej) w 2020 r. na zlecenie Sądu trwają spisy inwentarza i szacowanie nieruchomości. 

 Zasób mienia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 

31.12.2020 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w 

drodze zamiany. Są to m.in. grunty przejęte na cele infrastruktury technicznej, grunty przejęte w 

związku z regulacją przebiegu dróg stanowiących własność Gminy Lubań. W okresie sprawozdawczym 

Gmina Lubań nie nabyła żadnych gruntów w drodze zamiany. W dalszym ciągu trwa procedura 

zamiany dwóch działek (dróg) zlokalizowanych w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiących 

własność Gminy Lubań na dz. nr 273/5 położoną w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiącej 

własność spółki.   

      Znaczną powierzchnię nieruchomości gruntowych, bo aż 107,74 ha stanowią nieruchomości 

nabyte w zamian za zwolnienie ze zobowiązań podatkowych wobec Gminy Lubań. Przedmiotowe 

nieruchomości nabyto od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa), od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z siedzibą w Radogoszczy jak również od 

osób fizycznych. W okresie za który jest składana informacja, nie przejęto w skład mienia 

nieruchomości, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu 

Gminy Lubań. 

Najwyższy procent gruntów stanowią nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji. W wyniku 

procesu uwłaszczeniowego rozpoczętego w 1990 r. Gmina Lubań nabyła grunty z mocy prawa i na 

wniosek.  
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Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej 

powierzchni 331,01 ha (71,37% ogólnej powierzchni gruntów gminnych). Wśród skomunalizowanych 

gruntów znajduje się 315,15 ha gruntów (67,96% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych z 

mocy prawa  i 15,88 ha gruntów (3,42% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych na wniosek 

gminy.  

Z roku na rok Gmina Lubań nabywa coraz mniej nieruchomości w drodze komunalizacji. W 

okresie od złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy  

2019 r., Gmina Lubań nie nabyła  w roku 2020 w  drodze komunalizacji żadnej nieruchomości.  

W tabeli poniżej zestawiono powierzchnię gruntów nabytych w drodze komunalizacji z mocy 

prawa i na wniosek z podziałem na poszczególne miejscowości. 

 

L. 
p. 

Nazwa 
miejscowości 

Powierzchnia nabytych gruntów 
w ha 

z mocy prawa na wniosek 

1. 2. 3. 4. 

1. Henryków Lubański 34,60 0,94 

2. Jałowiec 11,92 5,15 

3. Kościelnik 17,29 0,04 

4. Kościelniki Dolne 11,34 0,28 

5. Mściszów 31,22 0,69 

6. Nawojów Łużycki 46,80 4,40 

7. Nawojów Śląski 24,17 0,99 

8. Pisarzowice 46,03 0,75 

9. Radogoszcz 14,78 1,58 

10. Radostów Dolny 18,35 0,37 

11. Radostów Górny 21,53 0,16 

12. Radostów Średni 19,28 - 

13. Uniegoszcz/Lubań 17,70 0,53 

 RAZEM 315,57 15,88 

 

Mienie komunalne Gminy Lubań obejmuje również nieruchomości nabyte odpłatnie od osób 

fizycznych i osób prawnych jak również grunty nabyte z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. Są 

to w szczególności nieruchomości zakupione pod rozbudowę kompleksu przeznaczonego do 
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wypoczynku i rekreacji, na cele sportowe, z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy świetlicach 

wiejskich, pod drogi. 

 

Prawnym instrumentem umożliwiającym realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki 

składnikami mienia komunalnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubań. Ustalenia planu stwarzają prawne podstawy do podejmowania czynności, których celem jest 

tworzenie „zasobów gruntów” przeznaczonych pod zabudowę. Od dnia 16.07.2005 r. obowiązuje plan 

zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/134/2005 Rady Gminy Lubań z dnia 29.04.2005 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań z późn. zm. 

Powierzchnię gruntów oraz ich strukturę w Planie obrazuje poniższa tabela. 

 

L.p. Funkcja w planie Pow. gruntów  

w ha 

Struktura gruntów  

w % 

1. drogi 266,86 57,54 

2. funkcja mieszkaniowa (MN), 

tereny zainwestowania wiej-

skiego (RM) 

14,36 3,10 

3. przemysłowa 2,06 0,44 

4. rolna, leśna i rolno-leśna 135,45 29,21 

5. funkcja usługowa wiodąca 15,64 3,37 

6. pozostałe 29,38 6,34 

         RAZEM 463,75 100,00 

 

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Lubań podjęła Uchwałę NR XV/124/2016 w sprawie 

uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubań”. Zmiana  studium  pozwoliła  również na zmianę przeznaczenia  nieruchomości stanowiących 

własność komunalną Gminy Lubań zgodnie z potrzebami Gminy.  

 W chwili obecnej trwa procedura opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubań. Projekt mpzp będzie obejmował cały obszar administracyjny Gminy 

Lubań w rozbiciu na poszczególne miejscowości (każda miejscowość będzie wykonana osobno). 

Prognoza oddziaływania na środowisko będzie uwzględniać tereny gmin sąsiednich o zasięgu 

potencjalnego oddziaływania rozwiązań zaproponowanych w mpzp. 



67 
 

 Znaczną powierzchnię stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w 

obiekty inżynieryjne, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest 

właścicielem 1348 działek przeznaczonych w mpzp Gminy Lubań pod drogi. 13 dróg zaliczonych jest 

do kategorii dróg gminnych (Pisarzowice - 1 droga, Henryków Lubański – 1 droga, Henryków 

Lubański -Radogoszcz -1 droga, Radostów Dolny – 1 droga, Uniegoszcz - 8 dróg, Kościelnik – 1 

droga). Długość dróg gminnych wynosi 17542 m. Pozostałe drogi stanowią drogi wewnętrzne.  

W okresie za który składana jest informacja, nie zaliczono żadnej drogi do kategorii dróg 

gminnych. 

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak 

również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i 

powiatowych. Łączna powierzchnia dróg stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 266,86 ha. 

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. na zlecenie Wójta Gminy Lubań nastąpiła zmiana rodzaju 

użytku na „dr” w obrębie dwóch działek o łącznej pow. 0,6939 ha, położonych w Uniegoszczy,  

sklasyfikowanych jako użytki rolne a pełniących funkcję dróg wewnętrznych.  

W zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdują się również grunty przeznaczone w planie na cele 

budowlane. Są to nieruchomości stanowiące: 

 tereny budownictwa mieszkaniowego – obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 

zabudowę zagrodową,  

 tereny usług – obejmujące wszystkie rodzaje działalności gospodarczej nieuciążliwej wraz z 

zabudową mieszkaniową i zielenią parkową, 

 tereny przemysłu – obejmujące zabudowę, w której prowadzona jest działalność o  charakterze 

uciążliwym dla środowiska, jak również tereny składów i baz. 

 Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości rolne, leśne i rolno-leśne. Grunty o tym 

przeznaczeniu stanowią drugą co do powierzchni grupę wśród nieruchomości gminnych.  

 Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 135,45 ha. Przedmiotowe 

działki zostały przejęte w latach ubiegłych od AWRSP w zamian za kompensatę zadłużenia, 

nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych i prawnych, jak również nabyte przez Gminę Lubań z mocy 

prawa w drodze komunalizacji. Część gruntów przejęto w zamian za zwolnienie z zobowiązań 

podatkowych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Radogoszczy. 

Wśród gruntów ujętych w kategorii „pozostałe” znajdują się m.in. cmentarze,  boiska, tereny 

rekreacyjne, nieużytki i użytki kopalne. 

 

Gmina Lubań w zasobach komunalnych posiada grunty budowlane zabudowane budynkami.  

W tabeli poniżej wyszczególniono rodzaj i ilość budynków. 



68 
 

 

L.p. 

 

Rodzaj budynku 

Ilość 

budynków 

Struktura 

budynków 

w % 

1. Mieszkalne 2 5,26 

2. mieszkalno-gospodarcze 1 2,63 

3. mieszkalno-usługowe (użytkowe) 2 5,26 

4. szkolne, szkolno - przedszk.  (wraz z budynkami w 

których są lokale mieszkalne), sala gimnastyczna  

7 18,42 

5. Gospodarcze 5 13,16 

6. Użytkowe 21 55,27 

 RAZEM 38 100,00 

 

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Lubań posiadała 38 budynków. W części z nich znajdują się 

lokale mieszkalne. 2 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których 

mieszczą się lokale mieszkalne to 1 budynek mieszkalno-gospodarczy, 2 budynki mieszkalno-usługowe 

(użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.  

Powyższe nieruchomości w przeważającej części znajdują się w starym budownictwie. 

Większość z nich została wybudowana przed 1918 rokiem, pozostałe natomiast po 1945 roku. Z 

wiekiem gminnych zasobów mieszkaniowych ściśle związany jest standard wyposażenia lokali w 

podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Na ogół są one bardzo słabo wyposażone w powyższe 

urządzenia. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego rośnie liczba mieszkań korzystających z 

wody z  sieci  wodociągowej. W  chwili  obecnej nieliczne budynki zaopatrywane są w wodę z urządzeń 

wodociągowych o charakterze lokalnym.  

 Wszystkie budynki gminne wyposażone są w przydomowe szamba za wyjątkiem 2  budynków  

zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Lubań, które przyłączone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

(budynek użytkowy przy ul. Różanej 18 i budynek przy ul. Dąbrowskiego 18 – siedziba Urzędu Gminy 

Lubań). Około 50% gminnych zasobów mieszkaniowych wyposażonych jest w łazienki. Centralne 

ogrzewanie posiada 15% mieszkań. Lokale mieszkalne pozostające w zasobach komunalnych Gminy 

Lubań pozbawione są sieci gazowej. Większość lokali posiada gaz z butli gazowych. Stara, 

zdekapitalizowana i niekompletnie wyposażona w podstawowe instalacje komunalne substancja 

mieszkaniowa wymaga systematycznych prac remontowo-modernizacyjnych. Ograniczone środki 

finansowe  pozostające w dyspozycji organów gminy  sprawiają, że zakres prac możliwych do 

wykonania jest niewspółmiernie niski w porównaniu do istniejących potrzeb.  
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W budynkach gminnych o charakterze mieszkalnym znajduje się łącznie 6 gminnych lokali 

mieszkalnych. Wielkość oraz stan techniczny przedstawia tabela poniżej. 

 

             

L. 

p. 

Miejscowość Nr  

budynku 

 

Liczba  

lokali 

gminnych 

Powierzchnia 

lokali w m2 

Stan 

techniczny 

1. Kościelnik 80 1 54,20 średni 

2. Kościelnik 40 „a” 1 121,72 średni 

3. Kościelnik 56 3 162,45 średni 

4. Kościelniki  

Dolne 

19 1 43,06 dobry 

 

RAZEM 

 

6 

 

381,43 

 

 

 

W budynkach o charakterze mieszanym (mieszkalno-użytkowych i mieszkalno-usługowych) 

obok lokali mieszkalnych znajdują się również lokale użytkowe i usługowe. Zalicza się do nich 

świetlice i biblioteki. Lokale te w chwili obecnej są zagospodarowane. W przeważającej części służą 

społeczności lokalnej zaspokajaniu jej potrzeb, m.in. w zakresie upowszechniania kultury.    

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 5 

wolnostojących budynków gospodarczych. 1 budynek posadowiony przy posesji przy ulicy Dolnej 30 w 

Uniegoszczy, które Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji i 1 budynek w Mściszowie oraz 1 

budynek w Nawojowie Śląskim (przy wiacie). Ponadto Gmina posiada 2 budynki gospodarcze (jeden 

przy  posesji  nr 21  w  Kościelniku i jeden przy budynku nr 123 w Pisarzowicach), w  których znajdują 

się komórki. Z uwagi na zły stan techniczny, wyłączono z użytkowania 2 budynki gospodarcze: 

 budynek gospodarczy na dz. nr 251/5 w Mściszowie, gmina Lubań 

 budynek gospodarczy na dz. nr 66/2 w Uniegoszczy, gmina Lubań. 

 

W zasobach komunalnych znajduje się 21 budynków użytkowych: 

 siedziba Urzędu Gminy Lubań, 

 budynki w których mieszczą się remizy strażackie, 

 budynki, w których znajdują się świetlice i biblioteki, 

 budynek po zlikwidowanej szkole w Henrykowie Lubańskim, 
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 szatnia w Radostowie Średnim i Pisarzowicach (na boisku „ORLIK”), 

 kaplica w Pisarzowicach. 

 

Ponadto Gmina Lubań jest właścicielem 7 budynków szkolnych w tym budynku w Kościelniku w 

którym mieści się sala gimnastyczna i budynku przedszkola. W jednym z budynków szkolnych 

(budynek położony w Kościelniku nr 40”a”)  znajduje się 1 lokal mieszkalny, który najmowany jest 

przez emerytowanego nauczyciela. Zarządzanie przedmiotowym lokalem mieszkalnym  pozostaje w 

gestii organów gminy.  

 W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. ogólna ilość budynków uległa zmniejszeniu o 3 szt. W 

wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Uniegoszczy (udział 

Gminy Lubań 1/3) Gmina Lubań stała się właścicielem budynku gospodarczego, natomiast 

właścicielem 3 budynków gospodarczych i budynku mieszkalno-gospodarczego stały się osoby 

fizyczne.  Ponadto stan budynków zwiększył się o 1 - w związku zakończeniem  budowy i odbiorem 

budynku szatni w Kościelnikach Dolnych.   

Na uwagę zasługuje fakt, że budynki z lokalami mieszkalnymi i usługowymi stanowią w całości 

własność Gminy Lubań, albo też część lokali w tych budynkach jest własnością  Gminy Lubań a część 

stanowi własność  osób fizycznych. Gmina  Lubań  sprawuje zarząd nad budynkami stanowiącymi 

współwłasność gminy i osób fizycznych, za wyjątkiem budynku nr 56 w Kościelniku i budynku nr 19 w 

Kościelnikach Dolnych, w których zarząd sprawuje licencjonowany  zarządca. 

 W zasobach gminnych znajdują się również budowle typu wiaty turystyczne, biesiadne oraz 

wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety) 

oraz obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej. W 

tabeli poniżej zestawiono ilość ww. obiektów wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

L.p. Miejscowość Plac zabaw 

ilość 

Plac fitness 

ilość 

Wiata  

ilość 

1. Henryków Lubański 1 1 4 

2. Jałowiec 1 1 1 

3. Kościelnik 2 - - 

4. Kościelniki Dolne 1 1 1 

5. Mściszów 1 1 1 

6. Nawojów Łużycki 1 1 1 

7. Nawojów Śląski 1 1 1 
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8. Pisarzowice 2 1 1 

9. Radogoszcz 1 1 - 

10. Radostów Dolny - - - 

11. Radostów Średni 1 1 1 

12. Radostów Górny 1 - - 

13. Uniegoszcz 1 - - 

Razem 14 9 11 

 

 

W okresie, za który składana jest niniejsza informacja zwiększyła się ilość placów fitness o 1 

szt. W ramach zadania pn. „Większy komfort życia na wsi – budowa placu fitness w Radogoszczy”, 

wykonano plac fitness w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy. Koszt 

inwestycji wyniósł 60.000,00 zł. 

  

III. Gospodarka mieniem komunalnym 

 

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Lubań odbywa się na zasadach określonych w: 

  Uchwale Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie określenia 

zasad nabywania,  zbywania  i  obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm. 

  Uchwale Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań ze  zm.  

  Uchwale nr XIX/167/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 15.11.2016 r. w sprawie określenia zasad 

sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubań  

  Zarządzeniu Nr 63/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 07.09.2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy 

Lubań ze zm. 

 Zarządzeniu Nr 1/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Planu 

wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubań na lata 2020 – 2022. 

 

Organem opiniodawczym w sprawach lokalowych jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

powołana Zarządzeniem Nr 10/OW/2016 Wójta Gminy Lubań z dnia 21.01.2016 r. w sprawie 

powołania i określenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ze zm. 
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 Zarządzanie zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej 

gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Gminny zasób nieruchomości może zostać 

wykorzystany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności 

na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.  

 Wykorzystanie zasobu Gminy Lubań odbywa się zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy 

gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej. 

Na zmianę powierzchni nieruchomości komunalnych z jednej strony mają wpływ różnorodne 

formy ich pozyskiwania, które powodują zwiększenie ogólnej powierzchni nieruchomości, z drugiej 

natomiast gospodarowanie tymi nieruchomościami poprzez ich zbycie, które z kolei wpływa na 

zmniejszenie ich powierzchni. 

 Mając na uwadze gospodarcze wykorzystanie składników majątkowych, organy Gminy Lubań 

wybierają różne formy ich zagospodarowania, które w momencie podejmowania decyzji są najbardziej 

opłacalne. 

 Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań odbywa się  

poprzez  trwałe  zagospodarowanie to jest sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, oddanie w użytkowanie 

wieczyste czy zamianę, bądź też poprzez  czasowe rozdysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, 

użyczenie, trwały zarząd.   

Nieruchomości gminne mogą być również obciążane ograniczonym prawem rzeczowym – 

służebnością. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono formy zagospodarowania nieruchomości stosowane przez 

organy Gminy Lubań. 

 

 

L.p. Forma 
zagospodarowania 

nieruchomości

Powierzchnia gruntów w ha 
stan na 31.12.2020 r. 

 
% udział 

1. 2. 3. 4. 

1. Dzierżawa 115,57 32,57 

2. Zamiana 0,71 0,20 

3. Najem 0,14 0,04 

4. Sprzedaż w tym: 213,23 60,09 
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odpłatne przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

5. Użytkowanie wieczyste 2,35 0,66 

6. Użyczenie 14,86 4,19 

7. Trwały zarząd 2,50 0,70 

8. Nieodpłatne przekazanie 5,50 1,55 

 RAZEM 354,86 100,00 

 

 

 Gmina Lubań w zasobach komunalnych posiada nieruchomości gruntowe przeznaczone w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań na cele budowlane jak również 

grunty o charakterze rolnym.  

Jedną z form zagospodarowania nieruchomości gminnych jest dzierżawa. Grunty gminne 

widniejące w ewidencji gruntów jako grunty orne bądź użytki zielone - bez względu na przeznaczenie 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydzierżawiane są na cele rolne.   

Nieruchomości gruntowe budowlane niezabudowane, objęte są umowami dzierżawy do chwili 

sprzedaży na cele przewidziane w planie nie dłużej jednak niż na okres do 3 lat. Grunty przeznaczone w 

planie na cele rolne wydzierżawiane są na okres do 3 lat.  

W 2020 r. umowy dzierżawy dot. gruntów rolnych były zawierane na okres 3 lat (powierzchnia 

gruntów do 5,00 ha), na okres 2 lat (powierzchnia gruntów powyżej 5,00 ha).  

Na dzień 31.12.2020 r. w dzierżawie znajdowało się 115,57 ha gruntów, objętych 65 umowami.  

Wszystkie grunty są objęte umowami dzierżawy na okres do 3 lat. Łączna kwota czynszu za 2020 r. z 

tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 16.864,33 zł.  

 

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. zawarto 26 umów dzierżaw gruntów z przeznaczeniem 

na cele rolne. W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele 

inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf 

telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m2, 

Radostowie Średnim  (część  działki nr 55/5 o  pow. 10 m2 i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 

10 m2). Łączna kwota czynszu za 2020 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 2.190,24 zł netto. 

 W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały  Nr XLII/323/2018 z dnia 

15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. 
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w sprawie określenia zasad nabywania,  zbywania  i  obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  z  

późn. zm.  zawarcie  umowy  dzierżawy w  przypadku  gdy  po  umowie   lub  

umowach, których okres trwania wynosił 3 lata lub do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość zostało poprzedzone podjęciem przez Radę Gminy Lubań 

Uchwały Nr XXV/145/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na 

czas oznaczony do 3 lat. wymagana jest zgoda Rady Gminy Lubań.  

Do 31.12.2020 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,71 ha. W 

okresie 01.01.2019 r.-31.12.2019 r. nie przekazano nieruchomości w drodze zamiany  W badanym 

okresie nie zmieniła się powierzchnia gruntów na których posadowione są nieruchomości lokalowe 

oddane w najem i na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 0,14 ha.  

Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w formie sprzedaży wynosiła 

213,23 ha. Powierzchnia ta obejmuje również grunty, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

W okresie 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. Gmina Lubań sprzedała 2 nieruchomości nie zabudowane 

pod zabudowę mieszkaniową, o łącznej powierzchni 0,2597 ha  na kwotę 87.900,00 zł. 

W związku z faktem, iż dniu 28.08.2020 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz – Gmina Lubań, dz. nr 244/40” z 

planowanym terminem wykonania przedmiotowego zadania – do 20 listopada 2020r. Wójt Gminy 

Lubań podjął decyzję o wstrzymaniu czynności związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży 

(działki które będą dozbrojone w sieć wodociągową) do czasu zakończenia inwestycji.  

Zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego, bardziej opłacalne dla Gminy było wstrzymanie 

sprzedaży działek do czasu zakończenia budowy sieci wodociągowej i aktualizacja operatów 

szacunkowych z uwzględnieniem dozbrojenia działek. 

Uwzględniając powyższe, pomimo dużego zainteresowania nabyciem działek zlokalizowanych 

w Uniegoszczy, gmina Lubań planuje finalizację ich sprzedaży w 2021 r.  

W okresie z który składana jest informacja nie uległa zmianie powierzchnia gruntów 

przekazanych w użytkowanie wieczyste. Na dzień 21.12.2020 r. powierzchnia gruntów oddanych w 

użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha. 

Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie wynosiła 14,86 ha. 
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Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w użyczeniu znajdowały się m.in.: 

 boiska w Pisarzowicach, Henrykowie Lubańskim, Kościelnikach Dolnych, Radogoszczy, 

 Radostowie Średnim, 

 remizy strażackie w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Górnym i Henrykowie 

 Lubańskim, 

 świetlice w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Średnim i Pisarzowicach, 

 biblioteki w Pisarzowicach, Radostowie Średnim i Radogoszczy, 

 budynek po szkole w Henrykowie Lubańskim – Centrum Integracji Społecznej, 

 część budynku po szkole w Mściszowie, 

 część budynku – siedziba Urzędu Gminy Lubań (pokoje używane przez GOPS, GZEAS i 

 GOKiS), 

 działki w Nawojowie Łużyckim (teren w obszarze nieczynnego wysypiska odpadów 

 komunalnych,  

 działka w Jałowcu (motocross), 

 działki pod lokalizacje pojemników na używaną odzież w Henrykowie Lubańskim, Radostowie 

 Dolnym i Uniegoszczy.  

 

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w użyczenie przekazano: 

 bibliotekę w Radostowie Średnim 

 bibliotekę w Radogoszczy 

 świetlicę w Radogoszczy 

 działkę pod lokalizację 2 pojemników na używaną odzież w Uniegoszczy.   

 

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.  nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych 

w trwały zarząd i wynosiła 2,50 ha. 

 

 W badanym okresie nastąpiło nieodpłatne przekazanie w drodze zasiedzenia nieruchomości o 

pow. 0,20 ha położonej w Pisarzowicach, gmina Lubań. 

Osoba użytkująca działkę wystąpiła do Sądu o zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości. Sąd 

Rejonowy w Lubaniu I Wydział Cywilny stwierdził, że wnioskodawca nabył w drodze zasiedzenia z 

dniem 2 października 2005 r. prawo własności do ww. działki.   

 Ponadto w okresie za który składana jest informacja - na wniosek Gminy Lubań, została zawarta 

ugoda pomiędzy Gminą Lubań i pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej 
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budynkiem mieszkalno-gospodarczym i 4 budynkami gospodarczymi zlokalizowanymi w Uniegoszczy, 

gmina Lubań. 

 W wyniku częściowego zniesienia współwłasności Gmina Lubań stała się właścicielem działki o 

pow. 0,1051 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym, a pozostali współwłaściciele właścicielami 

działki o pow. 0,24 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym i 3 budynkami 

gospodarczymi za dopłatą w wysokości 2.300,00 zł na rzecz Gminy Lubań. 
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7. REALIZACJA POLITYKI DEMOGRAFICZNEJ 
 

W roku 2020 w stosunku do roku 2019 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 60 osób. 

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Lubań liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 

31.12.2020 r.  wynosiła  6451. W strukturze mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga  

mężczyzn (50,19%) nad kobietami ( 49,81%). 

Najwięcej mieszkańców jest w miejscowości Pisarzowice (1589) i Henryków Lubański (771).   

Najmniej zamieszkane są natomiast miejscowości Jałowiec (248), Radostów Dolny (277) i Radostów 

Górny (281). 

W 2020 r. przyrost naturalny w Gminie Lubań był ujemny. Urodziło się 57, a zmarło 76 osób. 

W poniższej tabeli  statystyka ilościowa mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. 

 

 

L.p. Miejscowość Liczba ludności na dzień 

31.12.2020 r. 

 

1. Pisarzowice 1589 

2. Henryków Lubański 771 

3. Uniegoszcz 565 

4. Radostów Średni 474 

5. Kościelnik 473 

6. Kościelniki Dolne 394 

7. Mściszów 368 

8. Radogoszcz 360 

9. Nawojów Śląski 336 

10. Nawojów Łużycki 315 

11. Radostów Górny 281 

12. Radostów Dolny 277 

13. Jałowiec 248 
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8. REALIZACJA POLITYKI W ZAKRESIE GOSPODARKI 
ODPADAMI 

 

I . CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY. 

 

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10, art. 9 tb ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1490 ze zm.),  jednym z zadań 

gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,  

w celu weryfikacji  możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Celem analizy jest  zweryfikowanie możliwości gminy w zakresie przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto ma również dostarczyć informacji o liczbie 

mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie informacji 

pochodzących z rocznych sprawozdań za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi należy przedstawić dane o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na 

terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych 

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania.  Opracowanie niniejszej analizy oparte zostało  na  sprawozdaniach  złożonych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych, mających wpływ 

na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Prezentowana analiza obejmuje okres 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubań od 1 

stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i służy zidentyfikowaniu problemów, określeniu celów i działań 

niezbędnych dla stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami. 
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II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Zagadnienia ogólne 

  W wyniku zorganizowanego w 2019 roku przetargu nieograniczonego podmiotem świadczącym 

usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest Zakład 

Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o, w Lubaniu. Umowa  

w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych została zawarta na czas określony tj.  od dnia 

1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. (Umowa Nr 118/2019). Odpady komunalne odebrane  

z terenu gminy Lubań przekazywane są do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. 

Bazaltowej 1 w Lubaniu.  

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych      

Odpady komunalne z terenu Gminy Lubań odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Zgodnie  

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka 

następujących frakcji odpadów:    

 papier i tektura,         

 metale i tworzywa sztuczne,         

 szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,       

 bioodpady, w tym odpady zielone. 

Mieszkańcy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w systemie:  

  indywidualnym (zbiórka „u źródła”), polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu 

 odpadów komunalnych gromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach  

 i workach o poj.120 l;          

 zbiorowym polegającym na zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych gromadzonych  

 w przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustawionych w punktach o systemie 

 gniazdowym przeznaczonych dla kilku nieruchomości zamieszkałych;   

Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na nieruchomościach zamieszkałych są 

kompostowane w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje  

to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub też są gromadzone  

w pojemnikach na bioodpady, znajdujących się na nieruchomości.   

Mieszkańcy gminy Lubań mają również dostęp do dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK): 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radostowie Dolnym, czynny  

w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 12:00 do 17:00, z wyjątkiem świąt i dni 
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wolnych od pracy. Do wskazanego punktu przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej 

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące frakcje selektywnie 

zebranych odpadów: 

 szkło, 

 papier, 

 metale; 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu (cegła, beton), 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 zużyte żarówki, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony pochodzące wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz 

 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 tekstylia i odzież, 

 problematyczne odpady komunalne (m. in. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte 

smary, oleje, kleje). 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Centrum Utylizacji Odpadów Gminy 

Lubań znajdujący się  przy ul. Bazaltowej 1 czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek  

w godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 15:00, w którym można nieodpłatnie 

pozostawić następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów: 

 opakowania szklane; 

 opakowania z tworzyw sztucznych; 

 opakowania wielomateriałowe; 

 papier i tektura; 

 metale; 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone 

 odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu 

 szkło okienne (bez ram); 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 zużyte żarówki; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 zużyte opony pochodzące wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz 

 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony; 



81 
 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 tekstylia i odzież; 

 problematyczne odpady komunalne (m. in. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte 

 smary, oleje, kleje); 

 papa; 

 przeterminowane leki. 

    Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony   

   odbierane są w ramach tzw. wystawek organizowanych jeden raz w roku zgodnie z ustalonym   

    harmonogramem podanym do wiadomości publicznej. 

 

3. Analiza opłat oraz  kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2)  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3)   obsługi administracyjnej systemu;         

4)  edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości  

w zamian za usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązani są uiszczać na 

rzecz gminy miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z treścią uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 9 marca 2015r.   

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 

opłaty - wysokość opłaty uzależniona była od wielkości gospodarstwa domowego oraz 

zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych  i obowiązywała w okresie od 01.05.2015r. 

do 1.09.2020 r. Obowiązujące w tym okresie stawki przedstawiają się w sposób następujący:  

1.Selektywna zbiórka odpadów z wykorzystaniem przydomowego kompostownika: 

16,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 1 osoba, 

30,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 2 osoby, 

40,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje od 3 do 4 osób, 

50,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 5 i więcej osób.  

2. Selektywna zbiórka z wykorzystaniem pojemnika na odpady ulegające biodegradacji: 

19,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 1 osoba, 
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33,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 2 osoby, 

43,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje od 3 do 4 osób, 

53,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 5 i więcej osób. 

3. Brak selektywnej zbiórki odpadów: 

33,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 1 osoba, 

53,00 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 2 osoby, 

67,50 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje od 3 do 4 osób, 

88,50 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje 5 i więcej osób. 

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579,  

z późn. zm. ) ustawodawca wprowadził zmiany ustawy u.c.p.g., zgodnie z którymi rada gminy miała 

obowiązek dostosowania uchwał do znowelizowanych przepisów w terminie do dnia  

31 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.c.p.g. obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest 

zbieranie w sposób selektywny na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.   

W świetle znowelizowanych przepisów każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji odpadów 

komunalnych i nie było już możliwości wyboru ponoszenia wyższej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zamian za zwolnienie z obowiązku segregacji.  

Uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty na terenie Gminy Lubań  zmieniła się metoda ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny od 1 września 2020 r. wynosiła 20,00 zł miesięcznie od osoby. Ponadto ustalono wysokość 

miesięcznego zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. W 

przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny, obowiązuje stawka opłaty podwyższonej, w wysokości 40,00 zł miesięcznie od 

każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze 

decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.  

Ponadto zgodnie z art. 6j ust. 3 b u.c.p.g. w przypadku nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami stanowi 

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników/worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa w art. 6k ust.1 
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pkt 2 w u.c.p.g. tj. stawki opłaty za pojemnik lub worek  

o określonej pojemności.  Za pojemnik o pojemności 1100 l wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 58,21 zł, za worek o pojemności 120 l  - 18,19 zł 

natomiast za pojemnik o mniejszej lub większej pojemności stawki opłaty ustala się wprost 

proporcjonalnie do ich wielkości i w roku 2020 wynoszą:  

18,19 zł za worek o pojemności 120 l, 

3,18 zł za pojemnik o pojemności 60 l, 

5,82 zł za pojemnik o pojemności 110 l, 

6,35 zł za pojemnik o pojemności 120 l, 

12,70 zł za pojemnik o pojemności 240l,  

58,21 zł za pojemnik o pojemności 1100 l. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, obowiązuje podwyższona miesięczna stawka opłaty za pojemnik lub worek na odpady, 

która wynosi: 

36,38 zł za worek o pojemności 120 l, 

6,36 zł z za pojemnik o pojemności 60 l, 

11,64 zł za pojemnik o pojemności 110 l, 

12,70 zł za pojemnik o pojemności 120 l, 

 25,24 zł za pojemnik o pojemności 240l, 

 116,42 zł za pojemnik o pojemności 1100 l. 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. systemem odbioru odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Lubań objęto zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i właścicieli nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomości 

niezamieszkałe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, sklepy, zakłady produkcyjne, 

zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola). W zamian za uiszczoną opłatę 

ZGiUK Lubań odbiera wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Opłata 

ponoszona przez właścicieli nieruchomości oprócz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych obejmuje także wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów 

biodegradowalnych, posortowniczych (zmieszanych), stojak oraz worki do selektywnej zbiórki papieru, 

szkła oraz metali i tworzyw sztucznych, wymianę pojemników lub/i stojaków, jak również utrzymanie 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  
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Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2020 roku były odbierane z następującą 

częstotliwością: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych: 

a) odpady posortownicze (zmieszane)  - co dwa tygodnie;      

b) zbierane selektywnie: papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu;  

c) odpady ulegające biodegradacji – stosownie do pory roku tj. w okresie od 1 kwietnia do  

31 października co dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu;  

2) z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej:       

a) odpady posortownicze (zmieszane)  - co dwa tygodnie;      

b) zbierane selektywnie: papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie;  

c) odpady ulegające biodegradacji – stosownie do pory roku tj. w okresie od 1 kwietnia do  

31 października co dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu; 

 

Koszty odbioru i transportu oraz za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r. 

Miesiące [2020r.] 
Odbiór i transport odpadów 

[w zł] 

Zagospodarowanie odpadów 

[w zł] 

Styczeń  35 100,00  62 084,72 

Luty 35 100,00  60 047,95 

Marzec  35 100,00 81 433,35 

Kwiecień 35 100,00 61 043,98 

Maj 35 100,00 68 681,36 

Czerwiec 35 100,00 58 141,29 

Lipiec 35 100,00 60 964,57 

Sierpień 35 100,00 64 011,48 

Wrzesień  35 100,00 72 338,56 

Październik 35 100,00 68 259,74 

Listopad 35 100,00 82 989,30 

Grudzień 35 100,00 78 262,86 

RAZEM   
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Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020r. 

1 Dochody otrzymane ( wpływy z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.) 

 

994 685,05 zł 

 

2 Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

komunalnymi na dzień 31.12.2020r. 

296 886,22 zł 

3 Wydatki poniesione w 2020r. w związku z 

funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

- w tym wydatki poniesione w 2020 roku w 

związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych 

1 319 327,68 zł 

 

1 229 805,53 zł 

 

 

4.Informacje dotyczące liczby mieszkańców i złożonych deklaracji 

 

4.1. Liczba mieszkańców zameldowanych  na pobyt stały na terenie Gminy Lubań, według danych 

pochodzących z rejestru mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 6451.  
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. objęto 5400 mieszkańców. Różnica 

pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie Gminy Lubań wynika m.in. z faktu, że 

osoby te zamieszkują poza miejscem stałego zameldowania z uwagi na kontynuowaną naukę (uczniowie, 

studenci) lub pracę, często poza granicami kraju.  

4.2. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy Lubań.  

Według stanu na dzień 31.12.2020 r., działając na podstawie art. 6o ust.1 u.c.p.g  Wójt Gminy Lubań 

nie wydał decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec 

właścicieli nieruchomości, zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy 

Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubań od 1 września 2020 r. 

dokonano zmiany metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biorąc pod 

uwagę powyższe, zaistniała konieczność złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób uchylających się od ustawowego obowiązku 

złożenia nowej deklaracji prowadzone były działania informujące zmierzające do realizacji ciążącego 

obowiązku.  
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4.3. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 

6-12. 

Na terenie Gminy Lubań w 2020 roku nie stwierdzono przypadków, skutkujących wydaniem przez 

Wójta Gminy Lubań decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy , tj. 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. 

5.Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Lubań. 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów świadczących usługę odbioru i 

transportu odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ( z wyłączeniem odpadów odebranych 

z terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) i niezamieszkałych na terenie Gminy 

Lubań wytworzono i odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów w okresie od 01.01.2020r do 

31.12.2020 r.  

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

20,5900 

17 01 02 Gruz ceglany 3,7200 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia  

1,4600 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione z 17 01 06 

4,8800 

20 01 01 Papier i tektura 33,8400 

20 01 02 Szkło 101,5400 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 91,2200 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (nadające 

się do kompostowania) 

187,8000 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1327,4400 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 106,8300 
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SUMA  1879,320 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

1848,6700 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych . 30,6500 

 

 

5.1. Informacja o masie odpadów komunalnych odebranych z Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

 

 

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano następujące rodzaje i ilości odpadów 

komunalnych: 

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

64,5200 

17 01 02 Gruz ceglany 49,9900 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia  

2,2400 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione z 17 01 06 

13,6400 

20 01 01 Papier i tektura 6,6600 

20 01 02 Szkło 10,3100 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 7,6800 

20 01 40 Metale 2,0700 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4,5700 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 141,4000 

20 01 10 Odzież 7,3300 

20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 2001 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  

0,8300 
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17 03 80 Odpadowa papa 7,8900 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te baterie 

0,2900 

16 01 03 Zużyte opony  23,0400 

 

6. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

 

 Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa  Dolnośląskiego 

na lata 2016-2020 gmina Lubań należy do zachodniego regionu gospodarki odpadami. Odebrane od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Lubań odpady są transportowane przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Lubaniu.       

Odpady komunalne z terenu Gminy Lubań są przyjmowane i przetwarzane w Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Lubaniu: 

 

1) w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:  

 linia sortownicza odpadów zmieszanych,  

 kompostownia, 

  instalacja do produkcji paliwa alpadów komunalnych, tzw. paliwo alternatywne RDF. 

2) w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów: 

3) w zakresie składowania:  

 składowisko odpadów innych niż  niebezpieczne.  

6. 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

 W roku 2020  z terenu Gminy Lubań odebrano 1327,4400 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 – 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnych, które zostały przekazane do Instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Lubaniu   
ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań.  

6.2. Informacja o masie odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy  
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Kod odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych 

recyklingowi  

Rodzaj odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi 

(Mg) 

20 01 01 Papier i tektura 35,7300 

20 01 02 Szkło 106,7700 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 87,6400 

20 01 40 Metale 2,0700 

15 01 01  Opakowania z papieru  i tektury  13,4200 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 2,4300 

15 01 04  Opakowania z metali  14,3900 

 

7. Osiągnięte wskaźniki recyklingu, przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji 

opadóworaz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 poz. 2167) gminy są zobowiązane do osiągnięcia  

w poszczególnych latach następujących poziomów: 

 

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

Papier, 

metal, 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło 

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

 

10 

 

12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2020 r. wynosi 50%.   

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 

w 2020 r. wyniosła 271,3300 Mg .           

W Gminie Lubań poziom  przygotowania do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w/w frakcji w roku 

2020 wyniósł  39 %, zatem poziom zakładany nie został osiągnięty.  

7.1. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r.  
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2016 poz. 2167) określony został wymagany w 2020 roku poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych  i rozbiórkowych – 70%. 

 

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami [%]

Inne niż 

niebezpieczn

e odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

(Mg) 

Łączna masa 

odebranych 

odpadów 

(Mg) 

Masa odpadów  

poddanych 

odzyskowi  innymi 

metodami niż 

recykling i ponowne 

użycie  (Mg) 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

85,110 85,110 

17 01 02 Gruz ceglany 53,710 53,710 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione  

w 17 01 06 

3,700 3,700 

 

Osiągnięty przez Gminę Lubań poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2020 wyniósł 100%,  czyli 

poziom został osiągnięty. 
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7.2. Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania 

Gminy zobligowane zostały do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania. Zgodnie z treścią Rozporządzenia  Ministra Środowiska  
z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji ( Dz. U. z 2017 poz. 2412 ) poziom ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji dla 2020 r., którego nie można przekroczyć wynosi 35%. 

 Osiągnięty przez Gminę Lubań poziom  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 25%, zatem wymagany poziom został osiągnięty.  

Podsumowanie   

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dokonana została w celu weryfikacji 

możliwości technicznych, finansowych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Podsumowując dane zawarte w powyższej analizie,  Gmina Lubań zapewniła odbiór wszystkich 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych na których powstawały 

odpady. 

Wszystkie nieruchomości na jakie została złożona deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zostały wyposażone w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych które 

w przypadku  zużyć zostały sukcesywnie  wymienione nieodpłatnie. 

Mieszkańcy Gminy mają dostęp do dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych:  

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radostowie Dolnym, który jest czynny 

w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 12:00 do 17:00, 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Centrum Utylizacji Odpadów 

Gminy Lubań znajdujący się  przy ul. Bazaltowej 1 czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w 

godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 15:00 gdzie przekazują nieodpłatnie odpady 

komunalne  

W ramach tzw. wystawek, które organizowane są raz w roku, mieszkańcy mogą pozbyć się 

niepotrzebnych odpadów z nieruchomości co wpływa  na estetyczność Gminy oraz zmniejsza  ryzyko 

gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Osiągnięte przez Gminę Lubań poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wykazują, że nowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi wymaga dalszych zmian. 
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9. REALIZACJA POLITYKI OŚWIATOWEJ   
I KULTURALNEJ 
 

OŚWIATA 

 

W gminie Lubań w 2020 roku funkcjonowały 4 placówki oświatowe : 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach, w skład którego wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach. 

 Samorządowe Przedszkole w Pisarzowicach. 

2.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy, w skład którego wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa w Radogoszczy o strukturze organizacyjnej klas I-III. 

 Samorządowe Przedszkole w Radogoszczy. 

3. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Radostowie Średnim, w skład którego wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa w Radostowie Średnim. 

 Samorządowe Przedszkole w Radostowie Średnim. 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, w skład którego wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kościelniku. 

 Samorządowe Przedszkole w Kościelniku. 

Obsługę finansową dla wszystkich placówek szkolnych prowadzi jednostka organizacyjna Gminy Lubań-

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu. Sprawozdanie za rok 2020 zostało 

sporządzone na podstawie danych wynikających z projektów organizacyjnych szkół, danych 

przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej, sprawozdań i danych przekazywanych 

bezpośrednio przez Dyrektorów Szkół za okres  roku szkolnego 2019/2020 obejmujący miesiące 

styczeń - czerwiec  2020 roku i za okres roku szkolnego 2020/2021 obejmujący miesiące wrzesień - 

grudzień 2020 roku. 

 

W roku 2020 w szkołach uczyła się następująca liczba uczniów: 

Styczeń 2020 - czerwiec 2020 
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Szkoła  Liczba 

oddziałów 

SP+Przedszk 

Szkoła 

Podsta

wowa 

Przedszkole Liczba uczniów Liczba dzieci 

Przedszkole 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Pisarzowicac

h 

13 10 3 192 

Średnia na 

oddział 19,2 

uczniów 

57 

Średnia w 

oddziale 19 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Radogoszczy 

5 3 2 16 

Średnia na 

oddział  5,3 

uczniów 

31 

Średnia w 

oddziale 15,5 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Radostowie 

Średnim 

10 8 2 118 

średnia na 

oddział 14,7 

uczniów 

45 

Średnia w 

oddziale 22,5 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Kościelniku 

10 8 2 130 

Średnia na 

oddział  16,2 

uczniów 

37 

Średnia w 

oddziale18,5 

Razem w 

Gminie Lubań 

38 29 9 456 

Średnia 12,0 

170 

Średnia 18,8 

 

Wrzesień  2020 - grudzień  2020 

 

 

 

Szkoła 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

oddziałów 

   

  Szkoła 

Podstawow

a 

Przedszkole Liczba uczniów Liczba dzieci 

Przedszkole 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Pisarzowicach 

9 3 186 

Średnia na oddział 

20,6 uczniów 

58 

Średnia na oddział 19,3  

Zespół Szkolno- 3 2 20 31 
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Przedszkolny 

w Radogoszczy 

Średnia na oddział 

6,6 uczniów 

Średnia na oddział 15,5

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Radostowie 

Średnim 

8 2 107 

 Średnia na oddział 

13,4 uczniów 

 

44 

Średnia na oddział  22 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Kościelniku 

8 2 126 

Średnia na oddział 

16,2 uczniów 

38 

Średnia na oddział  19 

Razem w Gminie 

Lubań 

28 9 439 

Średnia 15,6 

171 

Średnia  19 

 

Przepływ uczniów pomiędzy obwodami: 

 

Nazwa szkoły Uczniowie spoza 

obwodu uczęszczający 

do  tej szkoły 

Uczniowie z 

obwodu szkoły 

uczęszczający do 

innej szkoły 

Saldo przepływu

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Pisarzowicach 

 

31 

 

108 

 

-77 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radogoszczy 

 

0 

 

23 

 

-23 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radostowie Średnim 

 

7 

 

45 

 

-38 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny      w 

Kościelniku 

 

64 

 

62 

 

+2 

RAZEM W GMINIE 102 238 -136
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ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU  OŚMIOKLASISTY. 

 

Szkoła Podstawowa  im Noblistów Polskich  w Pisarzowicach. 

 

Przedmiot/liczb

a uczniów 

zdających. 

SZKOŁA 

% 

GMINA 

% 

POWIAT 

% 

WOJEWÓDZTWO  

% 

Język polski  

 32 ucz. 

57,6 54,6 55,6 58,8 

Matematyka 

32 uczniów 

41,0 36,2 40,8 44,5 

Język angielski 

8 uczniów 

52,8 48,1 50,7 55,0 

Język niemiecki 

24 uczniów 

43,2 38,6 42,8 44,0 

 

Szkoła Podstawowa  im Orła Białego w Kościelniku 

 

Przedmiot/liczb

a uczniów. 

SZKOŁA% GMINA% POWIAT% WOJEWÓDZTWO %

Język polski  

 18 ucz. 

57,6 54,6 55,6 58,8 

Matematyka 

18 uczniów 

36,,7 36,2 40,8 44,5 

Język angielski 

18  uczniów 

46,9 48,1 50,7 55,0 

Język niemiecki 

 0     uczniów 

       

 

Szkoła Podstawowa w Radostowie Średnim 

 

Przedmiot/liczb

a uczniów. 

SZKOŁA % GMINA% POWIAT% WOJEWÓDZTWO %

Język polski  

21 ucz. 

47,4 54,6 55,6 58,8 

Matematyka 28,6 36,2 40,8 44,5 
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21 uczniów 

Język angielski 

4  uczniów 

43,8 48,1 50,7 55,0 

Język niemiecki 

17 uczniów 

32,2 38,6 42,8 44,0 

 

Za rok szkolny 2019/2020 udzielono  stypendia dla uczniów  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  

Na stypendia  dla uczniów  szkół na terenie Gminy Lubań przeznaczono kwotę 27 600  zł.  

/wypłacono w miesiącu  styczeń 2020 -czerwiec 2020./ 

 

Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach – 13 000,00 

Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku      - 7 750,00 

Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Radostowie  Średnim. - 6 850,00 

 

W miesiącu kwietniu 2020 roku Gmina Lubań złożyła wniosek o przyznanie grantu - projekt 

realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod nazwą "zdalna Szkoła- -wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej             w systemie  kształcenia zdalnego. Beneficjentem grantu 

zostali nauczyciele i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu 

zdalnym. 

W ramach grantu  zakupiono - 24 laptopy  na łączną kwotę 59 925,60 zł. 

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem placówek szkolnych zaistniała konieczność zakupu ze 

środków własnych - 16 sztuk  laptopów na łączną, kwotę 40 934,40 zł. 

W miesiącu czerwcu  Gmina Lubań ponownie złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach programu 

"zdalna szkoła + „ w wyniku którego zakupiono 21 komputerów na łączną kwotę 52 414,24 zł. 

 

Podział  sprzętu  na poszczególne  placówki oświatowe: 

 

Placówka szkolna Ilość  komputerów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach 22 szt. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy  5 szt. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie 

Średnim 

17 szt. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Kościelniku  

17 szt. 

RAZEM 61 szt. 
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 Dyrektorzy zawarli umowy z rodzicami i przekazano sprzęt dla uczniów niemających komputerów własnych lub 

jeżeli  w rodzinie jest więcej uczniów  korzystających z nauki zdalnej. 

Dodatkowo dla potrzebujących uczniów wypożyczono laptopy szkolne. 

 

Rok 2020  był wyjątkowo bardzo trudnym okresem w sferze funkcjonowania placówek oświatowych w 

związku z  COVID -19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa  SARS -Co V-2. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną  placówki szkolne czasowo ograniczyły funkcjonowanie  

dostosowując się do Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID -19.Na bieżąco monitorowano 

przygotowanie i wprowadzanie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Szkoły sukcesywnie były zaopatrywane w płyny dezynfekujące ,maseczki, termometry. 

We wszystkich placówkach szkolno- przedszkolnych  Gminy Lubań  była organizowana i udzielana 

pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to uczniowie niepełnosprawni 

,niedostosowani społecznie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji 

językowej ,przewlekle chorzy, z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz szczególnie uzdolnionymi. 

Podstawą do udzielenia pomocy są orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 

wnioski wychowawców, nauczycieli.                         

W związku z powyższym  uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami z  terapii pedagogicznej 

,zajęciami z logopedą ,zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, zajęciami rewalidacyjnymi, 

neurologopedią, sensoryką, gimnastyką korekcyjną ,zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi z języka 

polskiego, matematyki, nauczanie indywidualne. Zaznaczyć trzeba, że organizacja zajęć stwarza bardzo 

duże wyzwanie  zarówno dla Dyrektorów  placówek jak  i organu prowadzącego ze względu na 

dodatkowe środki z budżetu na pokrycie kosztów organizacji tych zajęć, ponieważ znaczna część 

wydanych orzeczeń i opinii jest w trakcie roku szkolnego                           i uczniowie ci  nie są 

uwzględnieni w subwencji oświatowej na dany rok. Zgodnie z wydawanymi Rozporządzeniami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i wytycznymi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowano zajęcia  

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze .Prowadzono w tym okresie zajęcia stacjonarne jak i w trybie 

zdalnym. We wszystkich szkołach odbyły się egzaminy  klas VIII. 

 

Prowadzono konsultacje indywidualne z  uczniami , rodzicami. 
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Wszystkie placówki szkolne na terenie Gminy Lubań w 2020 roku organizowały zadania edukacyjne, 

promujące, aktywizujące, realizowano wiele  programów i projektów zewnętrznych i własnych oraz 

inne wynikające z zadań statutowych szkół .W placówkach szkolnych realizowane było nauczanie 

zdalne z wykorzystaniem platformy Microsoft Team ,pakietu Microsoft Office, stron internetowych 

;Pintereset, SuperKid, nagrań do ćwiczeń i podręcznika  zamieszonego na stronie Oxford University 

Press, Online Practice - portal z  interaktywnymi ćwiczeniami skorelowany z poszczególnymi 

podręcznikami. 

 

Realizacja  projektów: 

 ,Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

 poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”,- projekt realizowany w 

 ZSP Kościelnik. 

 ,,Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienia jakości kształcenia oraz rozwój 

 zainteresowań uczniów z Gminy Lubań”- projekt realizowany w ZSP Kościelnik ,ZSP Radostów 

 Średni ,ZSP Pisarzowice. 

Realizacja  przez GZEAS  Projektu : 

 Lepsza edukacja szansą na sukces podniesienia jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań 

uczniów z Gminy Lubań". 

 

 

  roczny plan 

finansowy 

wydatki wykonane  %  

Wykonania rocznych planów 

finansowych 

OGÓŁEM  284853,00 260995,49 91,62% 

ZSP Pisarzowice 79363,14 

ZSP Radostów 54388,37 

ZSP Kościelnik 70095,83 

GZEAS Lubań 57148,15 
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KADRA NAUCYCIELSKA. 

 

1. Zatrudnienie na podstawie  SIO - marzec 2020 

 

 

Nazwa szkoły Pełnozatr

udnieni 

liczba 

osób. 

 

Liczba 

etatów 

Niepeł

nozatr

udnie

ni 

liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

niepełnozatr

udnieni. 

Razem 

ilość osób 

Razem w 

etatach 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Pisarzowicach 

 

 

29 

 

29 

 

6 

 

2,87 

 

35 

 

31,87 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radogoszczy 

 

 

12 

 

12 

 

6 

 

2,35 

 

18 

 

14,35 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radostowie 

Średnim 

 

 

18 

 

18 

 

10 

 

4,80 

 

28 

 

22,80 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

 w Kościelniku 

 

 

15 

 

15 

 

4 

 

1,72 

 

19 

 

16,72 

RAZEM GMINA 

 

74 74 26 11,74 100 85,74

 

W okresie marzec-czerwiec 2020 - wprowadzano aneksy do projektów organizacyjnych w związku z 

czym występowały zmiany   w zatrudnieniu  związane z przydziałem dodatkowych godzin dla 

nauczycieli, zatrudnieniem     w niepełnym wymiarze. Aneksy  związane z organizacją pomocy  

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, urlopami dla podratowania zdrowia i innymi 

związanymi z organizacją szkoły. 
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2. Zatrudnienie na podstawie  projektu organizacyjnego -  wrzesień 2020. 

 

 

Nazwa szkoły Pełnozat

rudnieni 

liczba 

osób. 

 

Liczba 

etatów 

Niepeł

nozatr

udnie

ni 

liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

niepełnoz

atrudnie

ni. 

Razem 

ilość osób 

Razem w 

etatach 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Pisarzowicach 

 

 

30 

 

30 

 

0 

 

0 

 

30 

 

30,0 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radogoszczy 

 

 

10 

 

10 

 

3 

 

1,22 

 

13 

 

11,22 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radostowie 

Średnim 

 

 

18 

 

18 

 

6 

 

2 

 

24 

 

20,00 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

 w Kościelniku 

 

 

18 

 

18 

 

3 

 

0,80 

 

21 

 

18,80 

RAZEM GMINA 

 

76 76 12 4,02 88 80,02

W okresie wrzesień- grudzień 2020 - wprowadzano aneksy do projektów organizacyjnych w związku  

z czym występowały zmiany   w zatrudnieniu  związane z przydziałem dodatkowych godzin dla 

nauczycieli, zatrudnieniem     w niepełnym wymiarze. Aneksy  związane z organizacją pomocy  

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, urlopami dla podratowania zdrowia i innymi 

związanymi z organizacją szkoły. 
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3.Zatrudnienie w placówkach z podziałem na awans zawodowy nauczycieli. 

 

 

Nazwa szkoły Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Pisarzowicach 

 

1 2 6 20 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radogoszczy 

 

1 4 2 6 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny 

w Radostowie 

Średnim 

 

0 3 11 10 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

 w Kościelniku 

 

0 3 5 16 

RAZEM 

GMINA 

 

2 12 24 52 

 

4. Nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy szkolni. 

 

 

Nazwa szkoły Wymiar 

zatrudnienia 

bibliotekarz 

Wymiar 

zatrudnienia  

logopeda 

Wymiar zatrudnienia 

pedagog szkolny 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Pisarzowicach 

20 godz. (0,66) 14 godz. (0,63) 1 etat 

Zespół Szkolno- 10 godz. (0,33) 6 godz. (0,27) 5 godz. (0,22) 
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Przedszkolny 

w Radogoszczy 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Radostowie Średnim 

15 godz. (0,5) 14 godz. (0,63) 12godz. (0,50) 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

 w Kościelniku 

15 godz. (0,5) 6 godz. (0,27) 1 

 

Od 1 września 2020 roku zatrudniono w ZSP w Pisarzowicach  na cały etat  nauczyciela psychologa , 

który w ramach swojej  pracy  współdziała  ze wszystkimi placówkami szkolnymi na terenie Gminy. 

 

 FINANSE  

 

SUBWENCJA OŚWIATOWA NA 2020  ROK   - 5 338428,00 

 

Ogółem wydatki poniesione w oświacie i administracji w 2020 roku. 

 

 

 

 roczny plan 

finansowy wydatki wykonane   

%  

Wykonania rocznych planów 

finansowych 

OGÓŁEM  11951799,46 11019626,45 92,20% 

ZSP Radogoszcz 1582697,78 1442130,13 91,12% 

ZSP Pisarzowice 3755882,91 3501541,87 93,23% 

ZSP Radostów 2511016,85 2355984,01 93,83% 

ZSP Kościelnik 2661444,92 2491754,95 93,62% 

GZEAS Lubań 1440757,00 1228215,49 85,25% 
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 w tym  

1. Wykonanie wydatków płacowych i pochodnych od płac (§ 4010, 4120, 4170, 4780) za 2020 

 

 

 roczny plan 

finansowy wydatki wykonane   

%  

Wykonania rocznych planów 

finansowych 

OGÓŁEM  8199971,00 7805580,98 95,19% 

ZSP Radogoszcz 1132356,00 1061016,26 93,70% 

ZSP Pisarzowice 2704261,00 2562243,99 94,75% 

ZSP Radostów 1790833,00 1741033,67 97,22% 

ZSP Kościelnik 1910752,00 1846507,21 96,64% 

GZEAS Lubań 661769,00  594779,85 89,88% 

 

1a. Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020 zgodnie 

 z art. 30 Karty Nauczyciela.  

Od kilku już lat  nie wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający .Nauczyciele osiągają średnie 

wynagrodzenie   w poszczególnych stopniach awansu zawodowego ,poprzez efektywne wykorzystanie 

godzin ponadwymiarowych przepracowanych na rzecz ucznia , przyznawanych  zajęć dodatkowych   

z uczniem. 

 

1b.Wypłacone odprawy emerytalne ,nagrody jubileuszowe. 

 

 odprawa emerytalna nagroda jubileuszowa 

OGÓŁEM 34347,09 97539,97 

ZSP Radogoszcz 0,00 35957,11 

ZSP Pisarzowice 0,00  26011,03 

ZSP Radostów 17644,74 6875,07 

ZSP Kościelnik 16702,35 28696,76 

GZEAS Lubań 0,00 0,00 

 

2.Wypłacone wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, zastępstwa ,nauczanie,  indywidualne, 

 świetlice i inne. 

 

Nazwa 

placówki 

Godz. 

Ponadwym. 

Płatne 

Zast. 

Godz. 

świetlicy 

Naucz. 

Indywid. 

Rewalida

cja 

wyciec

zki 

Wynagrod

zenie : 

pedagog 

RAZEM
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logopeda 

 

 

ZSP 

Kościelnik 

81559,31 14295,94 24709,52 0,00 0,00 777,16 95481,47 216823,40

ZSP 

Pisarzowice 

104478,45 28921,23 62310,50 0,00 16975,01 626,16 56533,54 269,844,89

ZSP 

Radogoszcz 

36330,53 4761,62 27838,58 0,00 0,00 0,00 29084,32 98015,05

ZSP 

Radostów 

75273,40 26373,69 31235,13 26941,05 20654,66 0,00 42569,39 223047,23

OGÓŁEM 297641,69 74352,48 146083,73 26941,05 37629,67 1403,3

2 

223668,72 807730,66

 

3.Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych/dodatek wiejski ,zapomogi zdrowotne dla 

nauczycieli, 500+ dla nauczycieli ,świadczenia na start dla nauczycieli, odprawy art.20 KN. 

 

 

  Dodatek 

wiejski 

500+ 

nauczyciel 

Świadczenie 

na start 

Zapomogi 

zdrowotne 

Odprawa  art. 

20KN 

RAZEM

ZSP Kościelnik   85080,22 7499,00 0,00 0,00   92579,22

ZSP Pisarzowice 121305,55 7657,76 1000,00 0,00   129963,31

ZSP Radogoszcz   49416,89 3499,98 0,00 1000,00 32217,60 86134,47

ZSP Radostów    86685,57 7405,97 0,00 0,00   94091,54

OGÓŁEM 342488,23 26062,71 1000,00 1000,00 32217,60 402768,54

             

 

4.Koszty związane z  dofinansowaniem kształcenia nauczycieli zgodnie z art.70a KN 

 

 

Placówka Kwota

ZSP Kościelnik 2948,00 

ZSP Pisarzowice 6252,40 

ZSP Radogoszcz  699,00 

ZSP Radostów 6854,34 

OGÓŁEM 16753,74 
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5.Usługi terapeutyczne-integracja sensoryczna oraz rehabilitacja ruchowa z uczniami 

 i wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

 

Placówka  kwota 

OGÓŁEM  12800,00 

ZSP Pisarzowice  8610,00 

ZSP Radostów  3310,00 

ZSP Kościelnik  880,00 

 

6.Nakłady Finansowe - koszty rzeczowe w 2020 roku 

 

 

Nazwa 

plscówki 

Olej 

grzewcz

y 

Energia Gospod.. 

Komunal

na 

 

Usługi 

bank,tel.ube

zpieczenia   

.monitor 

Środki 

czystości.art 

.chemia 

Papier.  

Tonery itp. 

Remonty 

Przeglądy, 

naprawy 

Wyposaż. 

Koncesje 

,l icencje 

oprogram. 

komputer. 

Nagrody  

ucznia 

 

Kursy, 

Szkoleni

a 

Prac. 

Razem

ZSP 

Kościelnik 

43435,89 12103,77 25467,84  5356,92 16807,00 10058,51 32118,86 310,00 102222,90

ZSP 

Pisarzowic

e 

99341,88 20585,95 10909,32 14543,83 23476,38 24455,68 39869,38 1264,40 135104,94

ZSP 

Radogoszc

z 

20294,79  4712,17   4605,24  3970,15  4423,08  3252,90  1622,65  500,00  23131,19

ZSP 

Radostów 

23610,69 7240,12  4121,64 4979,60 18283,94 12742,22 15562,26 3610,00 66539,79

OGÓŁEM 186682,89 

 

 

44642,01 45149,04 28850,50 62990,40 50509,31 89173,15 5684,40 303867,62
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GZEAS

Licencje

, abon. 

Podatek 

Środ 

.transp. 

Dowozy 

PKS 

Zakup 

Olej 

napędowy 

Naprawy 

autobusu 
Inne 

usługi 

Ubezpie

cz 

autobusu 

Zakup 

sprzętu 

i 

wyposażenia 

Remont 

pomieszczeń 

Zakupy 

Tusze, toner 

papier, 

druki 

Audyt

12522,26 1392,00 270340,39 3240,04 2564,66 3513,32 956,06 2070,58 3093,70 8856,0 

 

OGÓŁEM      308548,97 

 

 

7. Ubezpieczenie mienia. 

 

Nazwa placówki kwota

ZSP Kościelnik   7706,95 

ZSP Pisarzowice 14182,39 

ZSP Radogoszcz   4748,13 

ZSP Radostów   4986,02 

Ogółem 31623,49 

 

8.Wypłacone środki pieniężne na zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli publicznych  

i niepublicznych dla Gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Lubań. 

 

 

Nazwa placówki Liczba 

dzieci 

w/g stanu 

na dzień 

31.12 

2020r. 

Gmina 

Miejska 

Bolesławie

c 

Gmina 

Miejska 

Lubań 

Gmina 

M-G 

Leśna 

Gmina 

Miejska 

Zgorzele

c 

Gmina 

M-G 

Gryfów Śl. 

Razem

Ogółem 46 5418,10 364251,58 26778,28 2597,84 2873,62 401919,42

ZSP Kościelnik 14 0,00 104735,37 26778,28 0,00 2873,62 134387,27

ZSP Pisarzowice 12 0,00 104514,29 0,00 2597,84 0,00 107112,13

ZSP Radogoszcz 5 0,00 60089,42 0,00 0,00 0,00   60089,42

ZSP Radostów 15 5418,10 94912,50 0,00 0,00 0,00 100330,60
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9.Wykorzystanie dotacji celowej na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

 

 

Nazwa placówki 

 roczny plan finansowy wydatki wykonane   

%  

Wykonania rocznych 

planów finansowych 

OGÓŁEM 172150,00 167517,92 97,31%

ZSP Kościelnik 40168,00 40018,99 99,63%

ZSP Pisarzowice 57383,00 57267,16 99,80%

ZSP Radogoszcz 32996,00 31082,90 94,20%

ZSP Radostów 41603,00 39148,87 94,10%

 

Realizacja innych zadań w zakresie  oświaty. 

 

Kontrola obowiązku spełniania nauki 

 

W roku szkolnym 2019/2020 wg danych z ewidencji ludności  liczba młodzieży w wieku 16-18 lat 

zameldowanej na terenie Gminy Lubań wyniosła 226 osób. Obowiązek szkolny w Polsce spełnia 217 

uczniów, 9 uczniów jest zameldowanych na terenie Gminy, ale obowiązek spełnia za granicą. 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:  

 

Obowiązek tego zadania wynika z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 

z 2019 r. , poz. 1148 ze zm.). W roku 2020 wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Lubań.                                     

Łącznie wypłacono  80137,00 zł– dotacja celowa z budżetu państwa. 

 

Dowozy do szkół. 

 

Dowozy w roku szkolnym 2019/2020 realizowane były przez przewoźnika wyłonionego w drodze 

przetargu – PKS ,,VOYAGER” w Lubaniu. Dowozy realizowane były na terenie całej Gminy .Gmina 

zapewniała przewóz uczniom realizującym  zajęcia poza lekcyjne realizowane w ramach  projektów 

,SKS, zajęcia edukacyjne poza siedzibą szkoły i inne typu kino , teatrzyk , zawody. Gmina zapewniła 

dowozy dla 3 uczniów do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lubaniu, oraz zwracała koszty 
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dowozu dla rodzica ,który dowoził dziecko własnym transportem - na podstawie umowy z Gminą 

Lubań. 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19  zawieszeniem zajęć stacjonarnych w 

szkołach  nastąpiły znaczne zmiany w zakresie dowozów do  placówek szkolnych .Zapewniono  w tym 

okresie dowozy dla uczniów klas I-III ,którzy spełniali obowiązek szkolny w szkołach , dla uczniów 

realizujących   roczny obowiązek szkolny w Przedszkolach, uczniów uczestniczących w zajęciach 

kształcenia specjalnego ,pomocy psychologiczno -pedagogicznej, zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, oraz dla uczniów realizujących zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość na terenie szkoły, organizowanie zajęć świetlicowych  na wniosek rodziców. Zapewniono 

dowozy dla uczniów korzystających z konsultacji i egzaminu klas VIII. 

 

Dowozy do szkół ROK SZKOLNY 2019/2020 dowozy do czerwca 2020 

 

 

Nazwa szkoły Liczba biletów Wykaz miejscowości 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pisarzowice 

132 Pisarzowice, Henryków, Nawojów Łuż., 

Nawojów Śl., Radogoszcz, Uniegoszcz, 

Mściszów, Radostów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Radogoszczy 

7 Nawojów Łuż., Nawojów Śl., 

Uniegoszcz,  Radogoszcz, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Radostowie Średnim 

102 Mściszów, 

 Radostów Dolny, Średni ,Górny . 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Kościelniku 

112 Kościelniki Dolne, Kościelniki Średnie, 

Kościelniki Górne, Szyszkowa, Lubań 

(Księginki), Jałowiec  

  353  

 

Dowozy do szkół ROK SZKOLNY 2019/2020 dowozy od września do grudnia 2020 

 

Nazwa szkoły Liczba biletów Wykaz miejscowości 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pisarzowicach 

135 Pisarzowice, Henryków, Nawojów 

Łuż., Nawojów Śl., Radogoszcz, 

Uniegoszcz, Mściszów, Radostów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 8 Nawojów Łuż., Nawojów Śl., 
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w Radogoszczy Uniegoszcz,  Radogoszcz, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Radostowie Średnim 

80 Mściszów, 

 Radostów Dolny, Średni ,Górny  

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Kościelniku 

110 Kościelniki Dolne, Kościelniki 

Średnie, Kościelniki Górne, 

Szyszkowa, Lubań (Księginki), 

Jałowiec  

  333  

 

Inne przedsięwzięcia. 

W 2020 roku w placówkach  szkolno-przedszkolnych Gminy Lubań prowadzone były bieżące remonty        

i naprawy służące poprawie estetyki w placówkach  jak i wynikające z przeprowadzonych przeglądów 

budynków ,zaleceń i zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów i dzieci. 

Doposażono placówki w pomoce naukowe, wymieniono na nowe elementy na placach zabaw 

,urządzono pracownię do terapii dla dzieci niepełnosprawnych w ZSP  w Kościelniku  

Z należytą uwagą podejmowano wszelkie prace wynikające z  wdrożeniem  i przestrzeganiem zaleceń, 

obowiązujących  instrukcji ,stosowanie wprowadzonych procedur higieniczno-sanitarnych. 

 

 

KULTURA 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, którego siedziba mieści się w budynku Urzędu Gminy Lubań 

jest jednostką zajmująca się działalnością kulturalną na terenie gminy.  Ośrodek zatrudnia 5 osób. 

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie wielokierunkowych działań 

polegających na rozpoznaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych lokalnej społeczności, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiej 

twórczości kulturalnej, upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie materiałów oraz informacji 

bibliotecznych. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu organizuje przeglądy, konkursy, imprezy kulturalne, sportowe 

i rekreacyjne; prowadzi zajęcia artystyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu 

gminy Lubań; popularyzuje czytelnictwo, organizuje wycieczki. W skład Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Pisarzowicach i jej Filie w Radogoszczy i 

Radostowie. Ośrodek administruje siedmioma świetlicami wiejskimi, w których odbywają się imprezy 

okolicznościowe i kulturalne: 
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  świetlica wiejska w Kościelniku, 

 świetlica wiejska w Henrykowie Lubańskim, 

 świetlica wiejska w Radostowie Średnim, 

 świetlica wiejska w Mściszowie, 

 świetlica wiejska w Nawojowie Łużyckim, 

 świetlica wiejska w Radogoszczy, 

 świetlica wiejska w Pisarzowicach. 

Działalność ośrodka ma miejsce w wymienionych świetlicach wiejskich oraz bibliotekach. 

Gmina Lubań dysponuje placem rekreacyjnym ze sceną plenerową w Henrykowie Lubańskim, gdzie 

cyklicznie odbywa się impreza masowa HENRYKI. Do największych organizowanych cyklicznie 

imprez plenerowych GOKiS należy Gminny Dzień Dziecka oraz Dożynki Gminne. Gospodarzem 

święta plonów co roku jest inne sołectwo z terenu gminy. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wspiera 

działalność trzech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim – 

Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki i Radostowianie. Zapewnia wynagrodzenie dla 

akompaniatorów oraz przewozy zespołów na występy. Koszt utrzymania zespołów w 2020 r. wyniósł 

10.577,30 zł. Wydatki obejmują wyjazd zespołów na przegląd kolędniczy do Bogatyni oraz 

wynagrodzenie muzyków. GOKiS prowadził w roku 2020 Centrum Kształcenia w Mściszowie, gdzie 

mieszkańcy mogli bezpłatnie korzystać z internetu, drukarki i skanera. Ośrodek wspiera również sport 

szkolny. Sfinansowano koszty dojazdu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań na w zawody sportowe – 3 

wyjazdy na kwotę 670,40 zl. zł. GOKiS opłacał w 2020 r. również trenerów piłki nożnej szkolących 

dzieci i młodzież w Ludowych Zespołach Sportowych. Zajęcia odbywały się w okresie od czerwca do 

listopada w miejscowościach: Kościelnik (3 grupy), Pisarzowice (5 grup), Radostów (1 grupa). 

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został laureatem programu dobrosąsiedzkiego 

„WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. GOKiS 

otrzymał grant w kwocie 19.971,00 zł na stworzenie czytelni internetowej w Centrum Integracji 

Społecznej w Henrykowie Lubańskim. Zdobyty grant pozwolił na zakup zestawów i stanowisk 

komputerowych. Będą one służyły instruktorom do realizacji zajęć, prowadzenia kursów, a uczestnikom 

do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, również w zakresie obsługi nowoczesnych 

technologii informatycznych.  

Rok 2020 był również rokiem realizacji i zakończenia zadania p.n.: „Centrum Integracji Społecznej (CIS) 

w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy”. Operacja 

typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne realizowana była w ramach działania: Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 

Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
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w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pozyskał dofinansowanie 

na realizację operacji w wysokości 500 000,00 zł. Prace budowlane zostały zakończone, złożono wniosek o 

płatność dla I etapu Projektu. W związku z epidemią COVID-19 II etap zadania zostanie rozliczony w 2021 roku. 

Zrealizowano kompleksową modernizację budynku zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. W obiekcie zostanie 

utworzony pion administracyjny oraz pracownie m.in. muzyczna, rękodzieła, animacji i edukacji kulturalnej, 

czytelnia internetowa i sala multimedialna. Głównym celem inwestycji było zaspokojenie potrzeb kulturalnych 

poprzez rozwijanie infrastruktury kultury, stworzenie optymalnych warunków do poszerzenia skali działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wzbogacenie i rozwijanie oferty kulturalnej. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2020 roku otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy 

w wysokości 435 664 zł. Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 25.615,76 zł, na które 

składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, refaktury za usługi i zakup materiałów 

na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.  Projekt na czytelnię internetową  

w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim, w ramach konkursu Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie” – pozyskana kwota 19.971,00 zł.  

 

Zajęcia i imprezy zorganizowane w 2020 r.  

 

Ferie zimowe: 

Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów oraz w świetlicach wiejskich w 

Mściszowie i Kościelniku. Dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Bolesławca: 

warsztaty ceramiczne, seans filmowy. 

Wakacje: 

 Malowanie tkanin – warsztaty dla dorosłych oraz młodzieży w wieku 13+. Warsztaty odbyły się 

 na placu przy bibliotece w Radostowie. 

 Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – zajęcia odbyły się w Radostowie, Kościelniku i 

 Pisarzowicach. 

 Renowacja mebli – warsztaty dla dorosłych oraz młodzieży 13+. Spotkania odbyły się na placu 

 rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim. 

 Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami pierwszej pomocy - dla dzieci w wieku szkolnym. 

 Spotkania odbyły się na boisku Orlik w Pisarzowicach oraz na placu rekreacyjnym w 

 Nawojowie Śląskim. 

 Gry i zabawy dla dzieci – dla dzieci w wieku 7-12 lat. Spotkania odbyły się w świetlicach 

wiejskich w Kościelniku, Mściszowie oraz na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim. 
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 Plenerowe spektakle teatralne w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi – dla 

 wszystkich mieszkańców Gminy Lubań. 22 sierpnia 2020 r. na placu rekreacyjnym w Jałowcu 

 przedstawienie „Księżycowe Opowieści”, 23 sierpnia 2020 r. na placu rekreacyjnym w 

 Nawojowie Śląskim przedstawienie „Tuwim Julek Para Buch Frazy w Ruch”. 

 

Inne zaplanowane imprezy zostały odwołane ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną 

związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i związany z nią reżim sanitarny. 

 

 

Czytelnictwo 

 

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu działa Gminna Biblioteka Publiczna w 

Pisarzowicach. Jednostka nie posiada osobowości prawnej. Biblioteka ma wie filie: w Radostowie 

Średnim oraz w Radogoszczy. Nadrzędnym celem jednostki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych lokalnego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy, a także rozwój czytelnictwa i  

kultury. W bibliotekach organizowane są lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, zajęcia plastyczne, 

teatralne i czytelnicze dla dzieci. Na stałe w kalendarz działań wpisały się Ferie i Wakacje w Bibliotece. 

Do dyspozycji czytelników są  stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do internetu, drukarka 

oraz ksero. Oprócz ciekawego księgozbioru, w ofercie mamy również czasopisma dla różnych grup 

wiekowych oraz audiobooki. 

  

Założenia ogólne pracy biblioteki: 

  Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, 

  Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz 

 śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych, 

  Prace związane z ubytkowaniem i konserwacją księgozbioru, 

 Świadczenie bezpłatnych usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, 

 drukowanie , skanowanie, 

 Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku, 

 Szeroka działalność kulturalno-oświatowa: organizacja i współorganizacja imprez, uroczystości, 

 zajęć, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, wycieczek, konkursów, 

 Eksponowanie rocznic literackich, regionalnych i historycznych, 

 Współpraca z samorządem lokalnym, ze szkołami i innymi instytucjami znajdującymi się na 

 terenie gminy oraz Miejską i Powiatową Biblioteką w Lubaniu, 
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 Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, ulotki, 

 fotorelacje. Obsługa profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook i strony 

 internetowej www.gokisluban.pl. 

Jednostka otrzymała w 2020 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 

215.776,00 zł. Uzyskano dochody własne w kwocie  9.751,00 zł (kiermasz książki 59 zł, dotacja z 

Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych 9.692,00 zł). Wydatki wyniosły 194.633,31 zł i 

obejmują Gminną Bibliotekę Publiczną w Pisarzowicach oraz filie w Radostowie i Radogoszczy. 

Na koniec roku 2020 gminny księgozbiór liczył 27 866 woluminów. W roku 2020 zakupiono 

1169 wol. za kwotę 27.747 zł. Przeprowadzono również selekcję księgozbioru w wyniku której 

wycofano woluminy zniszczone i zdezaktualizowane. Usunięto z księgozbioru łącznie 1277 

egzemplarzy książek. Zarejestrowano 725 aktywnie wypożyczających użytkowników. Liczba 

odwiedzin w bibliotekach wyniosła 5369. Czytelnicy wypożyczyli 16 529 książek i 2114 czasopism 

 

Czytelnicy według wieku: 

do lat 5 – 39 

6-12 lat – 154 

13-15 lat – 67 

16-19 lat – 51 

20-24 lata – 35 

25-44 lata – 192 

45-60 lat – 99 

Powyżej 60 lat – 88 

 

Czytelnicy według zajęcia: 

Osoby uczące się – 272 

Osoby pracujące – 276 

Pozostali – 177 

 

Wybrane działania podejmowane w 2020 r. 

Czytelnik Roku - W styczniu Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach ogłosiła konkurs 

na Najlepszego Czytelnika Roku 2020. W grudniu wyłoniliśmy Laureatów, osoby które najczęściej 

odwiedzały  bibliotekę i wypożyczyły największą ilość książek. Nagrody zostały przyznane w trzech 

kategoriach wiekowych. Priorytetem w roku 2020 były działania ukierunkowane na popularyzację 

książki wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Biblioteka po raz drugi zakwalifikowała się do 
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programu „Mała książka –Wielki człowiek” adresowanego do dzieci w wieku 3-6 lat, który był 

realizowany od września do końca grudnia 2020 r.  

Zajęcia dla dzieci - organizowane były w bibliotece zajęcia kierowane dla dzieci podczas ferii 

zimowych. W ramach zajęć zrealizowano wycieczkę do Żywego Muzeum Ceramiki oraz kina Forum w 

Bolesławcu. W bibliotece Radostów odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci. 

W dniach od 12 marca do 4 maja 2020 r. oraz od 7 o 28 listopada 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 

MKiDN biblioteka była niedostępna dla użytkowników ze względu na zagrożenie epidemiologiczne 

SARS-COV 19. Podczas pandemii działania jednostek kultury zostały znacznie ograniczone, co 

wpłynęło na ograniczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2020. 
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10. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań w 2020 r. zawierał  zadania własne gminy, wynikające 

z art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina pobiera opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

Środki finansowe na realizację programu profilaktyki pochodzą z pobranych przez gminę opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  Dochody te nie mogą być przeznaczone 

na inne cele. W 2020 roku: 

 łączna wysokość środków finansowych uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie 

 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów 

 alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć  

 a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 59.776,00 zł, 

 łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację 

 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych wyniosła 

 67.367,00 zł, 

 wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu 

 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła 60.224,45 zł, 

 wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu 

 przeciwdziałania narkomanii wyniosła 5.000,00 zł, 

 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

 wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 wyniosła 700,00 zł, 

 wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki  

 i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem 

 przemocy w rodzinie wyniosła 13.128, 00 zł. 

Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii COVID-19, co skutkowało wprowadzeniem 

Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

W związku z koniecznością realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi  

z tym obostrzeniami, zmianie uległo funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, w tym miejsc 

pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.  

  Stan epidemii i wprowadzone w związku z tym szczególne regulacje nie zwalniają z obowiązku 

realizacji zadań własnych samorządów  w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Organizując prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pamiętano 

o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zarówno członkom gminnej komisji, jak i osobom 

stawiającym się na jej posiedzenia.   

W związku z pandemią w sposób zasadniczy zostały zmniejszone możliwości prowadzenia 

szkoleń, warsztatów i specjalistycznych programów. 

Ograniczenie przemieszczania się ludności oraz zalecenie przebywania w miejscu zamieszkania 

było szczególnie trudne dla osób doznających przemocy w rodzinie.  Z tego powodu wszelkie redukcje 

w realizacji procedur pomocowych i interwencyjnych nie mogą sprowadzać się do pozbawienia 

jakiejkolwiek ochrony. Bez względu na rodzaj wprowadzanych ograniczeń prawo nie przewiduje 

zaprzestania obowiązywania prawa karnego oraz wszelkich procedur chroniących życie i zdrowie 

obywateli.  Jednocześnie osoby niosące pomoc będąc z istoty wykonywania swojego zawodu,  

w większym stopniu zobowiązane były do kontaktu z dużą grupą osób, starały się  zachować ostrożność 

i dbałość o własne bezpieczeństwo.  

Pomimo stanu epidemii, w Gminie Lubań starano się świadczyć pomoc i wsparcie członkom rodzin  

z problemem alkoholowym i problemem przemocy. 

 

Rynek napojów alkoholowych. 

Na terenie Gminy Lubań jest 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) i 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). Aktualnych jest 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w tym: 

Do spożycia poza miejscem sprzedaży (kryteria wg zawartości alkoholu) 

 Do 4,5% -10 

 Od 4,5% do 18% -10 

 Powyżej 18% -9 

Do spożycia w miejscu sprzedaży (kryteria wg zawartości alkoholu) 

 Do 4,5% -5 
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 Od 4,5% do 18% -2 

 Powyżej 18% -1 

 

 

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

 

W celu realizacji  gminnego programu profilaktyki, powołano Pełnomocnika Wójta ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Jego niektóre zadania to zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

 

Tabela nr 1;  Statystyka działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnienia. 

 

Udzielona porada prawna  lub edukacja a także pomoc w pisaniu pism procesowych 

i urzędowych. 

41 

Motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia leczenia 

psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia 

specjalistycznego oraz do korzystania z pomocy grup samopomocowych. 

15 

Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia 

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. 

4 

Przekazanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy 

i kompetencji poszczególnych służb i instytucji. 

13 

Skierowanie na badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego. 

6 

Skierowanie na konsultacje specjalistyczne (psycholog kliniczny, certyfikowany 

specjalista terapii uzależnień, certyfikowany specjalista pomocy osobom 

doznającym przemocy w rodzinie). 

41 
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Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) 

Do ustawowych zadań GKRPA należą: 

 inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych z profilaktyką i 

 rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu, wobec osoby 

 uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

 odwykowego, 

 opiniowanie wydania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, opiniowanie 

 zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, 

 kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

 napojów alkoholowych, 

 realizacja procedury „Niebieskie Karty", 

 udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grupach roboczych. 

 

Tabela nr2; Statystyka przeprowadzonych działań przez GKRPA w 2020 r. 

 

Liczba posiedzeń GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

19 

Liczba wniosków uruchamiających postępowanie  zmierzającego do orzeczenia o 

zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

12 

Liczba wniosków skierowanych do Sądu 7 

Liczba posiedzeń w sprawie wydania opinii zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży  alkoholu z uchwałami Rady Gminy Lubań.  

1 

Liczba wydanych  Postanowień 1 

Liczba przeprowadzonych diagnoz problemów całej rodziny i zaplanowanie 

pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci) 

23 
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 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zgodnie z zapisami art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrona przed przemocą” jest zadaniem własnym gmin, realizowanym w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

  Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, w szczególności  

w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, opartej na systemowej współpracy lokalnych instytucji, 

podmiotów i służb. W Gminie Lubań działa Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Wójta Gminy. 

W ramach podejmowanych interwencji, w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie prowadzono 

procedury „Niebieskie Karty". 

Tabela nr 3; Statystyka prowadzonych działań  Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. 

Liczba prowadzonych  procedur „Niebieskie  Karty”  21 

Posiedzenia  Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

Liczba  założonych „Niebieskich Kart- A” 16 

Liczba zakończonych procedur  „Niebieskie Karty” 17 

Liczba powołanych grup roboczych  16 

Liczba posiedzeń grup roboczych  101 

Liczba  odbytych superwizji grupowych 2 

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

W 2020 roku z bazy programów rekomendowanych, Gmina Lubań wprowadziła do szkół: 

 Program „Unplugged”, który jest programem profilaktyki uniwersalnej przeznaczonym dla 

 grupy uczniów w wieku 12-14 lat. Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 

 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i 

 wiedzy o substancjach psychoaktywnych.  

 Program „Debata”, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywa 

 się z udziałem dwóch prowadzących i trwa w jednej klasie 3 godziny. Obejmuje klasy V i VI, 

 gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele są obecni na 

 zajęciach. 

Działania profilaktyczne w szkole obejmują nie tylko realizację programów  profilaktycznych w 

klasach, ale również regulacje szkolne oraz dbałość o klimat społeczny szkoły. Po konsultacjach ze 

środowiskiem szkolnym, w 2020 roku zrealizowano następujące działania edukacyjne: 
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 „Przyjazna zabawa to dobra sprawa”  w grupie uczniów klas 0-III. 

 „ Trening zachowań asertywnych”  w grupie uczniów klas VIII. 

 „ Tolerancja i szacunek to mój wizerunek” w grupie klas VI. 

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. 

W 2020 roku w Gminie Lubań  odbywały się szkolenia dla sprzedawców w punktach sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieci i 

młodzieży, oraz zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolują dowód osobisty w sytuacji, kiedy 

nie ma pewności, czy nabywca jest pełnoletni.   

Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej. 

Działania dotyczące edukacji publicznej stanowią jedno z zadań gminy, związanych z realizacją 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Działania edukacyjne i informacyjne wzmacniają skuteczność innych narzędzi lokalnej polityki wobec 

alkoholu.  

W Gminie Lubań realizowano  te działania poprzez prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych: 

 Światowy Dzień FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), 

 Światowy Dzień Świadomości FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). 

Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych: 

 „ Zachowaj trzeźwy umysł”- Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020, 

 „ Projekt Gmina na 5” przygotowany przez  Wydawnictwo Remedium i Fundację Etoh 

 „ Akademia profesjonalnego nauczyciela”, 

 „ Materiały edukacyjne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.   

 Prenumeratę specjalistycznych pism i publikacj, 

 Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów 

 alkoholowych. 

 

POMOC SPOŁECZNA  

 

Wykonywanie zadań własnych gminy wynikających przede wszystkim z ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonuje powołana w 

tym celu gminna jednostka organizacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kierownikiem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Ewa Mykała. Na dzień 31.12.2020 r. w GOPS na 

podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 10 osób, Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na 
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zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w ustawie z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan 

finansowy obejmujący dochody i wydatki zatwierdzony przez Wójta, ponadto zadania zlecone 

pokrywane są kwotami dotacji udzielanych z budżetu państwa.  

W zakresie uregulowań prawnych dotyczących realizacji zadań z zakresu opieki społecznej obowiązują 

następujące akty prawne podjęte w formie Uchwał Rady Gminy:  

 Uchwała Nr XIX/108/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie 

 szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

 opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami 

 psychicznymi oraz  szczegółowe warunki  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  

 oraz tryb ich pobierania. 

 Uchwała Nr XIX/107/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie 

 ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt w schronisku  dla osób 

 bezdomnych  oraz schroniska osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

 Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia 

 zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

 postaci produktów żywnościowych dla osób, objętych wieloletnim rządowym programem 

 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia 

 kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie 

 dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

 świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

 rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

 Uchwała Nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 9 marca 2017r. w sprawie przyjęcia 

 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 

 Uchwała Nr XIV/119/2016  Rady Gminy Lubań z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia 

 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. 

 

Najczęstszą przyczyną korzystania z różnych form pomocy społecznej było ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność i długotrwała choroba. W mniejszym stopniu zaś alkoholizm i bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach pomocy społecznej udzielono mieszkańcom 

następujących świadczeń:  
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W dziale pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 1 225 615,00 zł. Środki te zostały 

wydatkowane w wysokości 1 040 696,04 zł  i przeznaczone w szczegółowości na realizację 

następujących zadań:  

  Sfinansowanie pobytu dla 1 osoby w DPS „Jutrzenka” w Zgorzelcu. Z zaplanowanej kwoty 30 

 412,00 zł wydatkowano kwotę 28 139,42 zł (zadanie własne - budżet gminy). Zgodnie z umową 

 niemal w całości koszty zostały zwrócone przez córkę w ramach umowy.  

 Pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu gminy w schroniskach. Z zaplanowanej 

 kwoty 54 670,00 zł wydatkowano kwotę 48 222,92 zł (zadanie własne - budżet gminy).  

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z zaplanowanej 

 kwoty 233 471,00 zł wydatkowano kwotę 227 632,17 zł, którą przeznaczono na:  

-   zasiłki celowe  (zadanie własne - budżet gminy) – plan 78 969,00 zł wykonanie 73 876,90 zł   

 (61 osób );  

-  zasiłki okresowe (zadanie własne - budżet państwa) – plan 42 102,00 zł wykonanie        

 42 101,64 zł  (31 osób - 129 świadczenia);  

-  zasiłki stałe (zadanie własne-budżet państwa) – plan 112 400,00 zł wykonanie 111 653,63 zł (23 

 osób – 222 świadczenia).  

  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 96 400,00 zł i wydatkowanie w 

 wysokości 95 472,00 zł. Zadanie polegało na wykonywaniu zwykłych usług opiekuńczych 

 realizowanych w miejscu zamieszkania podopiecznego przez opiekunki zatrudnione w Polskim 

 Komitecie Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oddział Lubań na podstawie umowy. Pomocą 

 objęto 8 osób, tj. 3 598 godzin (zadanie własne - budżet gminy).  

 Dożywanie osób dorosłych i dzieci przebywających w rodzinach realizowane było w formie 

 wypłaty zasiłków oraz bonów żywnościowych. Z zaplanowanej kwoty 26 167,00 zł 

 wydatkowano kwotę 26 167,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w szczegółowości: budżet 

 gminy - plan 10 667,00 zł; wykonanie 10 667,00 zł , budżet państwa - plan 15 500,00 zł; 

 wykonanie 15 500,00 zł. 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

są finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. W dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 

zaplanowano kwotę 2 458 000,00 zł, natomiast w 2020r. wykonano świadczenia na kwotę 2 456 526,97 

zł. W ramach realizacji omawianego działu na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne z zaplanowanej kwoty 2 388 394,00 zł wydatkowano kwotę 2 386 928,22 zł, 

natomiast na koszty obsługi wydatkowano kwotę 69 598,75zł. Przyznano następujące świadczenia, na 

kwoty:  

  fundusz alimentacyjny - 673 świadczeń na kwotę 267 522,68 zł;  
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 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5 279 świadczeń na kwotę 619 793,00 zł;  

 zasiłki pielęgnacyjne –  2 045 świadczeń na kwotę 441 267,04  zł;  

  specjalne zasiłki dla opiekuna - 49 świadczeń na kwotę 30 214,70 zł;  

  zasiłki dla opiekuna - 41 świadczeń na kwotę 25 420,00 zł;  

 świadczenia pielęgnacyjne - 353 świadczeń na kwotę 641 225,30 zł;  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 35 świadczeń na kwotę 35 000,00 zł;  

  świadczenia rodzicielskie - 164 świadczeń na kwotę 151 621.93 zł;  

  składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, od specjalnych zasiłków 

 opiekuńczych oraz od zasiłków dla opiekuna - 326 świadczeń na kwotę 142 077,15  zł; 

  jednorazowe świadczenie „za życiem”- 0 świadczeń  

Rok 2020 był rokiem w którym kontynuowana była wypłata świadczeń z wniosków złożonych w roku 

2019. Dodatkowo w 2020 r. w ramach realizacji Rządowego programu „Rodzina 500+”: złożono 114 

nowych wniosków i wydano 127 informacji o przyznaniu omawianego świadczenia. Liczba 

wypłacanych w 2020r. świadczeń wychowawczych przyznanych informacją wyniosła 12 771 . 

Świadczenia wychowawcze finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty 

6 408 400,00 zł wydatkowano kwotę  6 351 611,57 zł. na świadczenia, oraz na koszty obsługi 

przeznaczono kwotę 54 469,25 zł.  

W 2020 r. kontynuowano realizację kolejnego rządowego programu społecznego pn. „Dobry start 300 

dla ucznia”, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa. Zgodnie z założeniami rodzice dziecka 

uczącego się otrzymywali jednorazowe świadczenie z przeznaczeniem omawianych środków 

finansowych na zakup wyprawki szkolnej dla dziecka. Z zaplanowanej kwoty 247 460,00 zł na 

świadczenia wydatkowano kwotę 239 400,00 zł oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 7 980,00,00 

zł.   

Na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej to gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki. Na pokrycie kosztów związanych z 

umieszczaniem dzieci w rodzinach i placówkach zastępczych wydatkowano kwotę 39 642,99 zł, 

(zadanie własne-budżet gminy). Wydatek w 2020r. poniesiono za 9 dzieci. 

Asystent rodziny i piecza zastępcza - wydatki związane z pracą asystenta wynosiły  57 934,87 zł. 

Wzorem lat ubiegłych w roku 2020 Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów 

utrzymania asystenta rodziny w ramach programu rządowego „Program asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”. W ramach programu wydatkowana została kwota 1 700,00 zł, 

pozostała kwota 56 234,87 zł to  koszt  własny  poniesiony  przez  Gminę. Wsparciem asystenta rodziny 

objętych było 14 rodzin (31 dzieci) . 
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Realizacja zadań i obowiązków wynikających z podjętych przez Radę Gminy Uchwał przedstawiała 

poniższa tabela 

 

Uchwała Rady Gminy 

Lubań  

Zakres 

przedmiotowy 

dokumentu 

Podjęte działania i efekty 

Uchwała Nr XIV/119/2016  

Rady Gminy Lubań z dnia 

11 marca 2016r. w sprawie 

uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Lubaniu. 

 Wspieranie rodzin będących w kryzysie, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

dzieci i młodzieży; Współpraca z 

grupami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi w celu rozwoju 

aktywności obywatelskiej i społecznej; 

Wsparcie osób bezrobotnych, 

bezdomnych i dotkniętych ubóstwem; 

Rozwój usług opiekuńczych 

realizowanych na terenie gminy;  

Uchwała Nr 

XXIII/202/2017 Rady 

Gminy Lubań z dnia 9 

marca 2017r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2017-2019. 

Możliwość objęcia 

rodzin pomocą 

asystenta rodziny 

14 Rodzin (31 dzieci) objętych wsparciem 

asystenta rodziny.  

W ramach asysty prowadzono 

następujące działania:  

-udzielanie pomocy rodzinom w 

poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego;  

- udzielenie pomocy w rozwiązywaniu 

problemów socjalnych; problemów 

wychowawczych z dziećmi; wspieranie 

aktywności społecznej rodzin;  

- motywowanie członków rodziny do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymaniu pracy 

zarobkowej (sporządzenie CV, 

przekazywanie aktualnych ofert pracy); 
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-pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych;  

- motywowanie do udziału w zajęciach 

grupowych, indywidualnych, mających 

na celu kształtowanie prawidłowych 

wzorców rodzicielskich; udzielanie 

wsparcia dzieciom, w szczególności 

poprzez udział w zajęciach psycho -

edukacyjnych;  

- prowadzenie monitoringu po ustaniu 

asysty. 

Uchwała Nr XIX/108/2019 

Rady Gminy Lubań z dnia 

26 listopada 2019r. w 

sprawie szczegółowych 

warunków przyznania i 

odpłatności za usługi 

opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych  dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

oraz  szczegółowe warunki  

częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od 

opłat  oraz tryb ich 

pobierania. 

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

przyznaje się po 

ustaleniu, że 

zachodzą 

przesłanki do ich 

udzielenia 

określone w 

ustawie o pomocy 

społecznej. 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona, przysługuje pomoc w 

formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 

przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem 

Uchwała Nr VI/33/2019 

Rady Gminy Lubań z dnia 

24 stycznia 2019r. w 

sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

Celem programu 

jest ograniczenie 

zjawiska 

niedożywienia 

dzieci i młodzieży 

W ramach programu udzielono pomocy 

w formie zasiłku celowego na zakup 

żywności oraz bonów żywnościowych. 
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uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej 

pomocy w zakresie 

dożywiania w formie 

posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów 

żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim 

rządowym programem 

'Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

oraz osób 

dorosłych z rodzin 

o niskich 

dochodach lub 

znajdujących się w 

trudnej sytuacji. 

Poprawa poziomu 

życia rodzin o 

niskich dochodach. 

Program umożliwia 

udzielenie wsparcia 

w formie 

dożywiania – 

posiłków i zasiłków 

najuboższym 

uczniom i 

członkom ich 

rodzin. Uchwała 

ma na celu objęcie 

szerszej grupy 

osób.  

Uchwała Nr VI/32/2019 

Rady Gminy Lubań z dnia 

24 stycznia 2019r. w 

sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków za 

świadczenia w formie 

posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych 

dla osób, objętych 

wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w 

Program 

realizowany jest w 

latach 2019-2023. 

Uchwała dla osób 

przekraczających 

kryterium 

dochodowe daje 

możliwość 

odstąpienia od 

żądania zwrotu 

wydatków za 

udzielony posiłek 

Program będzie realizowany w latach 

2019-2023. Odstępuje się od żądania 

zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób i 

rodzin wymienionych w Uchwale Nr 

140 Rady Ministrów 15 października 

2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 - 2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007), 
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szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

albo świadczenie 

rzeczowe w postaci 

produktów 

żywnościowych.  

jeżeli dochód osoby nie przekracza 

wysokości 150 % kryterium 

dochodowego,  

Uchwała Nr XIX/107/2019 

Rady Gminy Lubań z dnia 

26 listopada 2019r. w 

sprawie ustanowienia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia  odpłatności za 

pobyt w schronisku  dla 

osób bezdomnych  oraz 

schroniska osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi.  

Finansowanie 

kosztów pobytu 

osób bezdomnych z 

terenu Gminy 

Lubań w 

schroniskach dla 

osób bezdomnych  

Osobie bezdomnej gmina właściwa ze 

względu na miejsce ostatniego 

zamieszkania zobowiązana jest 

zapewnić pokrycie kosztów pobytu w 

schronisku. Ponoszona odpłatność 

odbywa się na podstawie rachunku 

wystawionego przez schronisko po 

zakończonym miesiącu  
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11. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

 

Gmina Lubań prowadzi działania mające na celu ochronę bezdomnych zwierząt. W 2020 r. 

obowiązywał Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Lubań, przyjęty uchwałą Nr XXII /131/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 

2020 r. 

 

Zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapobieganie 

bezdomności i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gmin. 

 

Celem przyjętego przez Radę Gminy Lubań programu jest realizacja zadań własnych polegających na: 

 

 prowadzeniu działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom z 

 terenu gminy Lubań, 

 ograniczeniu niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych, w 

 szczególności psów i kotów, 

 współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

 praw zwierząt, 

 współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, instytucjami i wszystkimi osobami, które podejmują 

 działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Lubań obejmuje wszelkie działania Gminy Lubań zmierzające do realizacji założonych celów 

poprzez: 

 odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki, 

 sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 współpraca z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa, 
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 zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

 transport i utylizacja zwierząt padłych wskutek kolizji drogowych i innych zdarzeń, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

 sterylizacja lub kastracja zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli 

 zwierząt. 

 

Większość z omawianych zadań wykonuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lubańskim Wielkim 

Lesie. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt odbywało się przy współpracy z lekarzem weterynarii – zawarta została umowa z Przychodnią 

Weterynaryjną KEROS s.c. O. Sitnik,    P. Kłosowski z/s przy ul. Mikołaja 13, 59-800 Lubań.   

 

W 2020 r. Gmina Lubań przeznaczyła kwotę 58 058,00 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubań w 2020 r., w 

następujący sposób: 

 

 

LP. 

 

 

KWOTA 

 

ZADANIE 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

39 558,00 zł 

 

zapewnienie opieki i miejsca w schronisku 

bezdomnym zwierzętom z Terenu gminy 

Lubań, 

odławianie interwencyjne i transport zwierząt do 

schroniska, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

przez schronisko dla zwierząt, 

leczenie chorych zwierząt rokujących wyleczenie, 

usypianie w sposób humanitarny zwierząt chorych 

i ślepych miotów, 

szczepienia zwierząt przebywających w 

schronisku, 

obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w 

schronisku dla zwierząt; 

 

2. 

 

500,00 zł 

 

dokarmianie kotów wolno żyjących (zakup 
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  karmy);

 

 

3. 

 

 

7 000,00 zł 

 

transport i utylizacja zwierząt padłych wskutek 

kolizji drogowych i innych zdarzeń 

 

4. 

 

 

5 000,00 zł 

 

opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń 

drogowych; 

 

 

 

5. 

 

 

 

6 000,00 zł 

 

sterylizacja lub kastracja zwierząt w gminie, przy 

pełnym poszanowaniu praw właścicieli 

zwierząt. 

 

 

W 2020 r. Wójt Gminy Lubań wydał 2 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności w sprawie 

czasowego odebrania zwierząt ich właścicielom z powodu niewłaściwych warunków bytowania oraz 

zagrożenia bezpieczeństwa i życia zwierząt przebywających na nieruchomościach stanowiących 

własność właścicieli zwierząt. 

 

W 2020 r. do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubańskim Wielkim Lesie przekazano 20 szt. 

psów oraz 16 szt. kotów. Ponadto w roku 2020 dokonano sterylizacji 6 szt. suk, 11 szt. kotów oraz 

dokonano kastracji 4 szt. kotów. 

 

 

DOFINANSOWANIE BUDOWY BIOLOGICZNYCH PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW 

NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE 

 

 

W związku z brakiem w większości miejscowości położonych na terenie gminy Lubań sieci kanalizacji 

sanitarnej, Gmina Lubań udzieliła mieszkańcom wsparcia finansowego do budowy biologicznych 

przydomowych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. 
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W dniu 14 lutego 2020 r. Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę Nr VI/27/2019 w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Lubań.  

 

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno 

– bytowych pochodzących z własnego gospodarstwa domowego o wydajności do 7,50 m3 na dobę i 

przepustowości do 5 m3 na dobę lub dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 mogą uzyskać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe 

posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie gminy Lubań na obszarze, dla którego 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.  

 

Dotacja celowa dotyczy jedynie istniejących budynków mieszkalnych wybudowanych przed 2006 r., 

gdzie dojdzie do likwidacji nieszczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

 

Wysokość dotacji wynosi: 

 

1. Do kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków: 

 

 dla budynków jednorodzinnych – do 50% wartości brutto kosztów kwalifikowanych (zakup i 

 montaż urządzenia), lecz nie więcej niż 5 000,00 zł brutto, 

 dla budynków wielorodzinnych (wspólnot mieszkaniowych) oraz dla dwóch i więcej budynków 

 jednorodzinnych – do 50% wartości brutto kosztów kwalifikowanych (zakup i montaż 

 urządzenia), lecz nie więcej niż 10 000,00 zł brutto, 

 

2. Do kosztów budowy szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne – do 50% 

 wartości brutto kosztów kwalifikowanych (zakup i montaż urządzenia), lecz nie więcej niż 

 2 500,00 zł brutto. 

 

W 2020 r. dofinansowaniem objęto 2 wnioski, 1 na przydomową oczyszczalnię ścieków i 1 na zbiornik 

bezodpływowy. Niestety mieszkańcy wycofali się z umowy na dofinansowanie.  
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DOFINANSOWANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY LUBAŃ 

 

W ramach działań związanych z poprawą jakości powietrza, a tym samym na poprawę warunków życia 

i stanu zdrowia mieszkańców gminy Lubań,  w dniu 14 lutego 2020 r. Rada Gminy Lubań podjęła 

uchwałę Nr XXII/130/2020 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji 

celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań. 

 

Przedmiotowa uchwała ma na celu wsparcie mieszkańców gminy Lubań w likwidacji palenisk starego 

typu i zastąpieniu ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci ogrzewania gazowego lub ogrzewania 

piecami na paliwa stałe.  

 

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich 

dotychczasowych źródeł ciepła w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym objętym wnioskiem, 

zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, niespełniających wymagań 5 klasy według normy PE-EN 

303-5:2012, za wyjątkiem: 

 

 pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 

 pieców objętych ochroną konserwatorską, 

 kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła  

 w lokalu. 

 

Dotacja przysługiwała na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku 

źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy 

Lubań. 

 

Dotację mogły otrzymać: 

 

 osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku 

 mieszkalnego, bądź najemcą mieszkalnego lokalu komunalnego, 

 wspólnoty mieszkaniowe, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej 

 kotłowni. 
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Dotację na wymianę źródła ciepła można było uzyskać w wysokości do 50% kosztu zakupu nowego 

urządzenia: 

 

1. Spełniającego wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 lub wymagania dyrektywy 

 Ecodesign, lecz nie więcej niż: 

 

 3 500,00 zł brutto – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie jeden lokal mieszkalny lub 

 budynek mieszkalny jednorodzinny, 

 4 000,00 zł brutto - w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie budynek mieszkalny 

 wielorodzinny, w którym znajduje się od 2 samodzielnych lokali mieszkalnych, 

2. Z pieca węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na piec elektryczny lub gazowy, 

 lecz nie więcej niż: 

 

 2 000,00 zł brutto – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie jeden lokal mieszkalny lub 

 budynek mieszkalny jednorodzinny, 

 2 500,00 zł brutto - w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie budynek mieszkalny 

 wielorodzinny, w którym znajduje się od 2 samodzielnych lokali mieszkalnych. 

 

W 2020 r. dofinansowaniem objęto  13 mieszkańców na łączną kwotę 45 500,00 zł. Niestety 6 

mieszkańców zrezygnowało z zawartych umów na dofinansowanie. 

 

 

LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

 

 Po dokonaniu aktualizacji inwentaryzacji związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 7 

lipca 2020 r Rada Gminy Lubań podjęła Uchwałę Nr XXVII/161/2020 w sprawie aktualizacji 

Inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań sporządzonej na potrzeby związane z 

przygotowaniem Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 

2015 – 2032. 

W zaktualizowanej Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wykreślono nieruchomości,  

z których w 2019 r. usunięto wyroby zawierające azbest. Dodano te nieruchomości, na których azbest 

się znajduje, a które nie były ujęte w poprzedniej inwentaryzacji. Nie uwzględnienie nieruchomości w 
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inwentaryzacji wykluczyłoby je z możliwości starania się o uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 

 

Ponadto w dniu 26 lipca 2019 r. Rada Gminy Lubań podjęła także uchwałę Nr XIV/74/2019 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubań. 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały miało na celu konsekwentne oczyszczanie terenu gminy Lubań  

z azbestu zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. 

 

W roku 2020 na terenie gminy Lubań usunięto i zutylizowano 39,560 Mg odpadów zawierających 

azbest, na co wydatkowano kwotę 25 484,49 zł. 

 

 

OCHRONA PRZYRODY – ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I 

KRZEWÓW 

W ramach procedury wynikającej w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w zakresie 

przyjmowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych oraz wydawania zezwoleń na 

usunięcie drzew i (lub) krzewów, przeprowadzono: 

 17 postępowań w sprawie usunięcia drzew, które zakończyły się wydaniem decyzji, 

 32 postępowania, które zakończyły się zgodą milczącą, 

 ponadto przygotowano 9 wniosków o wydanie zgody na usunięcie drzew z nieruchomości 

 gminnych. 

 

ŁOWIECTWO 

Na terenie gminy Lubań gospodarka łowiecka nie uległa zmianie i prowadzona jest przez 7 

dzierżawców obwodów łowieckich tj.: 

Koło Łowieckie „Róg”  

Koło Łowieckie „Głuszec” 

Koło Łowieckie „Cyranka” 

Koło Łowieckie „Słonka” 

Koło Łowieckie „Przepiórka” 
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Koło Łowieckie „Wieniec” 

Koło Łowieckie „Grzywacz” 

W ramach współpracy z Kołami łowieckimi, Wójt Gminy Lubań zaopiniował 7 rocznych planów 

łowieckich. 

 

POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE USUWANIA ODPADÓW Z MIEJSC 

NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA LUB 

MAGAZYNOWANIA 

Wójt Gminy Lubań, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w 2020 roku 

nie przeprowadzał postępowań mających na celu usunięcie odpadów przez ich posiadaczy z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 

 



136 
 

12. ANALIZA PROGRAMÓW I STRATEGII ORAZ 
DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 
 

INNE STRATEGIE I PROGRAMY 

Rada Gminy Lubań uchwałą nr V/32/2015 z dnia 19 maja 2015 r. przyjęła Strategię Rozwoju Gminy 

Lubań na lata 2014-2024. Zadania, realizowane na terenie naszej Gminy były zgodne z założeniami 

stref strategicznych, wymienionych w dokumencie: strefie środowiskowo-kulturowej, strefie 

społecznej, strefie gospodarczej, strefie infrastruktury technicznej i społecznej. Dążono do 

podstawowego celu, wyznaczonego w dokumencie, tj. zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy, przy jednoczesnym zachowaniu walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. 

W dniu 29 października 2020 r. Rada Gminy Lubań dokonała oceny realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Lubań podejmując Uchwała Nr XXXII/178/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w 

sprawie przyjęcia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubań na lata 2014-2024 

Uchwałą Nr XXVII/157/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. Rada Gminy Lubań przyjęła do realizacji Gminny 

Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020- 2023. 

W 2020 roku w związku z realizacją Gminnego Programu Opieki nad zabytkami  oraz uchwały Nr 

XXII/132/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz jej wysokości, w ramach Programu dotację w wysokości 30 000,00 zł otrzymała 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Objawienia Pańskiego w Radostowie Średnim z przeznaczeniem na 

remont pokrycia I elewacji wieży przy zabytkowym kościele. 

Uchwałą Nr XXXII/180/2020  z dnia 29 października 2020 r. Rada Gminy Lubań uchwaliła  Programu 

ochrony środowiska dla Gminy Lubań na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 

 Realizacja Programu będzie podlegała ocenie w Raportach o Stanie Gminy w latach następnych. 

Jednakże należy zaznaczyć, że w opisie Raportu o Stanie Gminy za 2020 rok niektóre zadania ujęte do 

realizacji w Programie Ochrony Środowiska zostały już częściowo uwzględnione. 

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 

I PRZECIWPOWODZIOWEGO 

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy Lubań gwarantowane jest przez 4 Ochotnicze 

Straże Pożarne oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.  
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 Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, gmina finansuje jako 

bezpośredni wydatek z budżetu koszty dotyczące zabezpieczenia gotowości bojowej OSP. W 

szczególności dotyczy to wydatków na  energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz, wydatki dotyczące 

abonamentu telekomunikacyjnego związanego wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej, 

remonty budynku i pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby zabezpieczenia gotowości bojowej, 

remonty i przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, remonty i konserwację sprzętu 

przeciwpożarowego i ratowniczego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, szkoleniach, jak 

również członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, 

zakup etyliny, oleju napędowego, olejów silnikowych, płynów chłodzących i hamulcowych, wody 

destylowanej, akumulatorów oraz podstawowych części do samochodów pożarniczych i innego 

sprzętu pożarniczego oraz innych materiałów eksploatacyjnych, zakup wyposażenia ochrony 

osobistej i umundurowania, zakup sprzętu specjalistycznego do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

 Ponadto na podstawie art. 28 powyższej ustawy członek OSP, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny z tytułu utraconego dochodu. Wysokość ekwiwalentu 

ustaliła rada gminy w drodze uchwały.  

 Gmina również przekazuje na rzecz OSP środki pieniężne w formie dotacji celowej m.in. na 

zakup, sprzętu pożarniczego oraz remontu remiz. W 2020 r. Gmina Lubań przekazała dotacje dla 4 

OSP na ich działalność w łącznej kwocie 117 401, 95 zł. 
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Liczba interwencji oraz środki wydatkowane na OSP w gminie Lubań w 2020 r. przedstawia się 

następująco: 

 

OSP 

 

LICZBA INTERWENCJI 

 

KWOTA DOTACJI 

 

 

OSP Pisarzowice 

 

107 

 

32 754,11 zł 

 

OSP Radostów 

 

33 

 

23 427,58 zł 

 

OSP Henryków 

 

34 

 

42 245,43 zł 

 

OSP Mściszów 

 

15 

 

18 974,83 zł 

 

RAZEM 

 

189 

 

 

117 401,95 zł 

 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę i charakter zdarzeń odnotowanych przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, które miały miejsce na terenie gminy Lubań w 2020 r. 

 

 

 

RODZAJ ZDARZENIA 

 

 

 

POŻAR 

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE FAŁSZYWY ALARM 

 

OGÓŁEM 

 

73 91 9 

 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OŚWIETLENIA 

 

W roku 2020 pracami konserwacyjnymi i eksploatacyjnymi objętych było 1262 punkty świetlne 

(oprawy oświetleniowe) w tym 353 punkty zamocowane na słupach dzierżawionych od TAURON S.A.. 

Bieżąca konserwacja oświetlenia obejmuje takie czynności jak: 

 wymiana źródeł światła, 
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 czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, 

 przegląd, konserwacja i wymiana wyeksploatowanych złączy kablowych w słupach 

 oświetleniowych, 

 pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych i skuteczności ochrony 

 przeciwpożarowej), 

 dokonywanie rocznych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego oraz 

 sporządzanie protokołu z przeglądu, 

 usuwanie usterek oświetlenia, 

 regulacja zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem, 

 naprawa elementów oświetlenia po kolizjach drogowych, 

 naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji. 

W roku 2020 odnotowano 36 zgłoszeń o awariach oświetlenia skierowanych bezpośrednio do Urzędu 

Gminy Lubań oraz 4 szkód powstałych w wyniku działania warunków atmosferycznych oraz kolizji 

drogowych. Ponadto część zgłoszeń o drobnych awariach oświetlenia kierowana jest bezpośrednio do 

firmy zajmującej się bieżącym utrzymaniem z pominięciem Urzędu Gminy Lubań. 
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13. ANALIZA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG 
 

W ramach bieżącego utrzymania dróg na drogach gminnych wykonano prace naprawcze na łączną 

kwotę 47 416,50 zł. Do realizacji zadania rozdysponowano kamień bazaltowy w ilości 1254,00 t za 

łączną kwotę 42 455,10 zł (zakup + transport). 

 

Ilość zakupionego kamienia Gmina Lubań 2020 r.

1 Henryków Lubański 36 

2 Nawojów Śląski 138

3 Kościelniki Dolne 30

4 Mściszów 260

5 Radostów Dolny 252

6 Radostów Średni 92

7 Uniegoszcz 65

8 Kościelnik 46

9 Pisarzowice 57

10 Radogoszcz 32

11 Radostów Górny 72

12 Jałowiec 144

13 Nawojów Łużycki 30

  RAZEM 1254,00

 

 Ponadto, w ramach zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Lubań 

referat odpowiedzialny merytorycznie wydał 16 decyzji ( w tym 12 na przejście pod drogą w celu 

wykonania przyłączy, 2 na lokalizację zjazdów oraz 2 umorzenia postępowań). Wydano 69 uzgodnień 

dotyczących: zjazdów w ilości 27 szt., przejść w celu wykonania przyłączy kablowych w ilości 19 szt., 

przejść w celu wykonania przyłączy wodociągowych w ilości 14 sztuk, Projektu Organizacji Ruchu 

Zastępczego w ilości 5 sztuk oraz 2 sztuki innych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem dróg. 

Na drogach gminnych zamontowano 6 znaków drogowych oraz 12 progów podrzutowych.  
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14. ANALIZA UDZIELONYCH I ROZLICZONYCH DOTACJI 
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 

Wsparcie organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny ma istotne znaczenie 

dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadczy o pomocniczej funkcji samorządu względem 

obywateli. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są cennym partnerem Gminy 

w wykonywaniu jej zadań publicznych ze względu na rozległość zakresu podejmowanych zadań i ich 

społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych usług. 

W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy 

publicznej a organizacjami III sektora, samorząd Gminy Lubań określił na poziomie lokalnym 

dokument regulujący współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jest nim Program 

współpracy, uchwalany przez  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Określa on zakres 

i zasady polityki realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego wobec sektora pozarządowego. 

Podstawowym dokumentem, na  którym opierała się współpraca Gminy Lubań z organizacjami 

pozarządowymi w 2020 roku, jest Wieloletni Program Współpracy Gminy Lubań z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020, uchwalony przez Radę Gminy 

Lubań uchwałą Nr XIX/166/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Formułuje on kierunki możliwej 

współpracy, prezentując m.in. wachlarz działań, które mogą być realizowane przez organizacje 

pozarządowe. 

Współpraca Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, realizowana jest w priorytetowych obszarach, określonych w 

Programie Współpracy. W roku 2020, Gmina Lubań realizowała zadania publiczne na rzecz 

mieszkańców we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Współpraca ta realizowana była w różnych formach finansowych 

i pozafinansowych.  

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, polegała na zlecaniu realizacji 

zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. 

W toku realizacji Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  

w roku 2020, Gmina Lubań nie ogłosiła otwartych konkursów ofert.  
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Jednakże, art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza 

możliwość zlecania zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. W 2020 roku, wpłynęła jedna oferta, na podstawie art. 19a ustawy. Oferta 

spełniała wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe. Zgodnie z procedurą, została zamieszczona na 

okres 7 dni: na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lubań, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubań w zakładce  „Ogłoszenia”.  

Zatem, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy, po rozpatrzeniu oferty, złożonej z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ww. ustawy, Wójt Gminy Lubań uznał celowość realizacji 

zadania i zlecił jego wykonanie. Przedmiotowa oferta dotyczyła strefy pożytku publicznego w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom. 

Szczegóły dotyczące zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w roku 2020 

znajdują się poniższej w tabeli: 

 

 

Sfera  

pożytku publicznego  

 

 

Liczba 

zawartych 

umów 

 

 

 

Liczba 

podmiotów, 

które 

otrzymały 

środki 

 

 

 

Wysokość  

przekazanyc

h środków 

finansowych 

 

 

Liczba 

zadań 

publicznych 

zrealizowan

ych przez 

organizację 

 

 

 

 

Liczba 

beneficjentó

w 

zrealizowan

ych zadań 

 

 

 

 

„Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i 

patologiom” 

 

1 1 700,00 1 ok. 150 
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Lp.  

 

 

Nazwa organizacji 

 

 

Nazwa zadania 

 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

 

 

Wydatkowa 

kwota 

dotacji 

 

1. 

 

 

Lubańskie Stowarzyszenie 

Abstynentów „ODNOWA” 

 

 

XXVI Festiwal Muzyczny i 

Zlot Rodzin Abstynenckich 

– Złoty Potok - Resort 2020 

 

700,00 

 

700,00 

 

 

Opis zadania 

 

 

W dniach 08-12 07.2020 r.,  Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA” zorganizowało 

w Złotym Potoku Resort- XXVI Festiwal i Zlot Rodzin Abstynenckich. W przedsięwzięciu wzięły 

udział stowarzyszenia, kluby abstynenckie oraz grupy trzeźwości nie tylko z powiatu Lubańskiego, 

ale również z całego kraju i z zagranicy. W ramach Festiwalu przeprowadzono wspólne zajęcia, 

zabawy oraz gry sportowe, które wzmocniły więzi między rodzinami i innymi uczestnikami 

spotkania. Uczestnicy projektu  utwierdzili się w przekonaniu, że podjęli dobrą decyzję, żyjąc bez 

używek i nałogów, a życie w trzeźwości ma sens. 

 

 

Zgodnie z uproszczonym sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego, środki finansowe z dotacji Gminy 

Lubań, wykorzystano następująco:  
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Nazwa wydatku 

 

Wydatkowa

na kwota 

dotacji  

 

Nocleg z wyżywieniem dla organizatorów 400,00

Nagrody za uczestnictwo w konkurencjach sportowych 100,00 

Poczęstunek dla uczestników   200,00

 

RAZEM: 

  

 

700,00 

 

Wspieranie rozwoju sportu jest jednym z głównych elementów współpracy Gminy Lubań 

z organizacjami pozarządowymi. W 2020 roku, realizowano również zadania publiczne w sferze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - inicjatywy nakierowane były w szczególności na 

działania w obszarze sportu, gdyż Gmina Lubań stawia na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych przedsięwzięć sportowych na rzecz 

mieszkańców.  

 W zakresie współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi, określane zostały zasady i cele publiczne, 

których realizacja związana jest z ich finansowaniem z budżetu Gminy Lubań na podstawie uchwały Nr 

VII/22/2011 Rady Gminy Lubań z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubań.  

W 2020 r., Wójt Gminy Lubań udzielił wsparcia finansowego  przedsięwzięciom z zakresu rozwoju 

sportu, które wpłynęły na poprawę warunków uprawiania sportu i zwiększyły dostępność społeczności 

lokalnej do działalności sportowej. Dotacji celowej udzielono pod kątem realizacji celu publicznego, 

który należy rozumieć jako:  

 Poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

 Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników 

 zrzeszonych w klubach sportowych, 

 Promocję sportu i aktywnych form stylu życia, w szczególności wśród zawodników młodego 

 pokolenia, 

 Kształtowanie wśród społeczności lokalnej, kulturalnego zachowania na obiektach w czasie 

 zawodów sportowych, 
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 Upowszechnianie kulturalnego i sportowego zagrzewania do sportowej rywalizacji zawodników 

 poprzez widzów zgromadzonych na trybunach.  

Szczegóły dotyczące zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 

znajdują się poniższej w tabeli: 

 

 

 

Sfera  

pożytku publicznego  

 

 

 

Liczba 

zawartych 

umów 

 

 

 

Liczba 

podmiotów, 

które 

otrzymały 

środki 

 

 

 

Wysokość  

przekazany

ch środków 

finansowyc

h 

 

Liczba 

zadań 

publicznych 

zrealizowan

ych przez 

organizację 

 

 

 

 

Liczba 

beneficjentó

w 

zrealizowan

ych zadań 

 

 

 

 

„Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej” 

 

5 5 94 750,00 5 ok. 1 000 

 

 

 

Lp.  

 

 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania 

 

Przyznana 

kwota dotacji 

 

 

Wydatkowa 

kwota dotacji 

 

1. 

 

 

 

Ludowy Zespół Sportowy w 

Kościelniku 

Propagowanie wśród dzieci i 

młodzieży gry w piłkę nożną dla 

zachowania zdrowia fizycznego i 

psychicznego na terenie 

miejscowości Kościelnik, 

Kościelniki Dolne i Jałowiec 

28 000,00 28 000,00 

2. 

 

 

Ludowy Zespół Sportowy 

„LZS Radostów” 

Propagowanie wśród dzieci i 

młodzieży gry w piłkę nożną i 

tenisa stołowego dla zachowania 

zdrowia fizycznego i 

psychicznego na terenie 

miejscowości Radostów Dolny, 

Średni i Górny 

22 000,00 21 994,00 

3. 

 

Ludowy Zespół Sportowy "Łazek" w  

Pisarzowicach 

Propagowanie wśród dzieci i 

młodzieży gry w piłkę nożną dla 

zachowania zdrowia fizycznego i 

psychicznego na terenie 

32 450,00 32 450,00 



146 
 

miejscowości Pisarzowice 

4. 

 

Klub Sportowy Samuraj Lubań 

Wsparcie w prowadzeniu zajęć 

sportowych z zakresu nauki 

Karate i Samoobrony na terenie 

Gminy Lubań 

9 000,00 9 000,00 

5. 

 

Miejsko-Gminny Ludowy Klub 

Sportowy "Kwisa" Lubań 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, poprzez 

prowadzenie zajęć sportowych z 

zakresu kolarstwa 

3 300,00 3 300,00 

 

Opis zadań 

 

 

Celem głównym zadań jest propagowanie wśród mieszkańców Gminy Lubań  różnych dyscyplin sportowych. Ww. 

projekty wychodzą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na aktywność ruchową wśród wszystkich grup wiekowych – 

dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Realizacja projektów umożliwia rozwijanie i propagowanie wielu form 

aktywności fizycznej i  aktywizowanie lokalnej społeczności na rzecz zdrowego stylu życia. Realizacja przedsięwzięć z 

zakresu rozwoju sportu umożliwia popularyzację sportu w rejonie, sprzyja to rozwojowi dyscyplin oraz nowych 

kierunków sportowych. Zadanie umożliwia integrację społeczności miejscowej wokół gry w piłkę nożną czy tenisa 

stołowego, ale również innych form aktywności  – zajęć z zakresu nauki karate oraz zajęć sportowych z zakresu 

kolarstwa.   

 

 

Zgodnie z końcowymi sprawozdaniami z realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu, środki finansowe z 

dotacji Gminy Lubań, wykorzystano następująco:  
 

 

Nazwa wydatku 

Wydatkowana 

kwota dotacji  

 

 

Realizacja programu szkolenia sportowego (wynagrodzenia trenerów i 

instruktorów, ubezpieczenia zawodników) 

 

17 272,00 

 

Pokrycie kosztów organizowania zawodów lub uczestnictwa w tych zawodach 

(opłaty startowe,  wpisowe i inne koszty udziału zawodników w zawodach, 

delegacji i wynagrodzenia licencjonowanych sędziów sportowych, transport 

zawodników na zawody sportowe, posiłki profilaktyczne i napoje dla zawodników 

uczestniczących w zawodach sportowych) 

 

 

23 870,67 
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Pokrycie kosztów technicznego przygotowania obiektów do zawodów 

sportowych (pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym utrzymaniem i 

konserwacją obiektów sportowych, zakup podstawowego wyposażenia służącego 

utrzymaniu i konserwacji obiektów sportowych) 

 

10 978,47 

 

 

Zakup strojów i sprzętu sportowego służącego do realizacji przedsięwzięcia 

(odzież sportowa, obuwie sportowe, sprzęt sportowy i inne wydatki z tytułu 

ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu) 

 

 

37 704,66 

 

 

Pokrycie kosztów opieki medycznej, zakup środków opatrunkowych, przeciw 

urazowych i innych służących odnowie biologicznej 

 

 

139,32 

 

 

Pokrycie kosztów korzystania z obcych obiektów sportowych dla celów 

szkolenia sportowego 

 

 

3 929,90 

 

Pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych 

 

 

0,00 

 

Inne koszty pośrednie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia (działania i 

materiały informacyjno-promocyjne związane z realizacją przedsięwzięcia) 

 

 

848,98 

 

RAZEM: 

  

 

94 744,00 

 

Gmina Lubań w 2020 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. Ta forma 

współpracy realizowana była na bieżąco, w miarę pojawiających się potrzeb. Współpraca 

z organizacjami pozarządowymi przyjmowała głównie kształt wzajemnego doradztwa i pomocy 

merytorycznej udzielanej przez pracowników urzędu w różnych dziedzinach. Współpraca 

pozafinansowa polegała w szczególności na: 
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 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

 prowadzeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Lubań, bloku informacyjnego skierowanego do organizacji 

pozarządowych, gdzie zamieszczane były informacje dotyczące sektora pozarządowego,  

 działalności informacyjnej w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na 

terenie gminy, o potencjalnych źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i 

zasadach udzielenia dotacji, 

 doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł, 

 pomocy Urzędu Gminy Lubań w postaci udzielania informacji, udostępnienia dokumentów, 

pomocy przy składaniu ofert i rozliczeniu dotacji, 

 przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2021-2025, których formę i zakres określono w uchwale 

Nr XXXIX/314/2010 Rady Gminy Lubań z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, 

 wsparcie organizacyjne i techniczne dla organizacji pozarządowych, 

 spotkaniach przedstawicieli Gminy Lubań z przedstawicielami sektora pozarządowego i innymi 

zainteresowanymi, mających na celu wymianę poglądów dotyczących aspektów funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, 

 bieżących konsultacjach i doradztwie umożliwiającym uzyskanie informacji przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych, w związku z bieżącym 

funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, 

 udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń, urządzeń, sprzętu itp., należących do gminy, 

 realizacja projektów i przedsięwzięć mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Lubań i 

podniesienie poziomu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. 

 

 

W 2020 roku, Gmina Lubań kontynuowała wieloletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

która obejmowała podstawowe obszary życia społecznego, bazując na budżetowych środkach 
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finansowych, których wysokość od lat jest podstawowym zabezpieczeniem finansowym tych 

organizacji. 

      W 2020 roku, z pełnym zaufaniem oraz przekonaniem o efektywności i rzetelności działań 

organizacji pozarządowych, samorząd Gminy Lubań zlecił wykonanie 6 zadań publicznych. 

Rozdysponowano łącznie kwotę 95 450,00 zł.  

 Zadania wykonywane przez organizacje, obejmowały dziedziny życia gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnej.  Co więcej, 

organizacje te zajmują  ważną pozycję w życiu kulturowym gminy, organizując liczne zawody, imprezy 

sportowo-rekreacyjne, jak również pełnią funkcję poniekąd edukacyjną organizując szkolenia, treningi, 

różne działania o charakterze profilaktycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 Warto zaznaczyć, że organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację 

poszczególnych przedsięwzięć. Analiza złożonych sprawozdań pokazuje, że z  jednej strony było to 

zaangażowanie, z drugiej zaś inne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy - głównie poprzez 

aktywność wolontariuszy i członków organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały środki  finansowe 

od sponsorów prywatnych oraz z innych programów krajowych. 

 Weryfikacja sprawozdań końcowych, pozwala stwierdzić, że współdziałanie w ramach 

realizacji Programu współpracy Gminy Lubań z sektorem pozarządowym przebiegało w 2020 r. 

prawidłowo. We wszystkich obszarach, w ramach których Gmina Lubań zleciła organizacjom 

pozarządowym realizację zadań publicznych – należy podsumować, że zostały one wykonane w sposób 

właściwy, lecz z uwagami - dwie organizacje pozarządowe nie złożyły w terminie 

sprawozdania finansowego. Zgodnie z postanowieniami umowy, wezwano je do dodatkowych 

wyjaśnień. Co więcej, tylko jedna organizacja pozarządowa zwróciła niewykorzystane środki finansowe 

pochodzące z dotacji Gminy Lubań. Pomimo tego, dofinansowanie zostało wykorzystane w terminie, 

a założone i oczekiwane cele oraz rezultaty, będące wynikiem realizacji zadań publicznych, zostały 

ocenione jako osiągnięte. 

 Poziom efektywności działań organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, 

jak również w zakresie definiowania potrzeb społecznych oceniany jest przez samorząd jako wysoki 

i potrzebny w dalszej współpracy. Nadal należy podejmować wspólne działania, na rzecz rozwoju, 

pogłębiania i ulepszania oraz zwiększania zakresu współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi. Konieczne jest  dalsze budowanie wzajemnego zaufania i przekonania o konieczności 

wspólnej, partnerskiej pracy oraz wzajemnego uzupełniania się w realizacji zadań dla mieszkańców. 

Dalsza współpraca na płaszczyźnie finansowej, jak i pozafinansowej nadal powinna pozostawać 

ważnym elementem polityki prowadzonej przez władze samorządowe Gminy Lubań.  
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15. ADMINISTRACJA 
 

W Urzędzie Gminy Lubań na stanowiskach urzędniczych w roku 2020 było zatrudnionych 27 

pracowników.  Na stanowiskach innych niż urzędnicze jak np. pracownicy gospodarczy, pomoc 

administracyjna oraz obsługa , zatrudnionych było 11 pracowników.  

W trakcie roku, na skutek panującej epidemii wielu z pracowników przebywało na kwarantannie, bądź 

izolacji. Nadto, ze względu na zamknięcie szkół oraz przedszkoli konieczne były urlopowania związane 

z opieką nad dziećmi. W sytuacjach trudnych epidemicznie, w obszarach możliwych do realizacji zadań 

niezbędne stało się wprowadzenie pracy zdalnej oraz zastępstw. 

Problem ten dotknął także inne jednostki organizacyjne gminy, które realizowały zaplanowane zadania 

w warunkach utrudnień pandemicznych.  

W tej trudnej sytuacji pracownicy wykazali się zaangażowaniem, poświęceniem oraz pełną mobilizacją 

w kierunku załatwiania spraw mieszkańców oraz innych klientów. 

Urząd Gminy Lubań cały czas, pomimo panującej pandemii przyjmował interesantów na wydzielonych 

oraz  odpowiednio przygotowanych stanowiskach w urzędzie.  

Do Urzędu Gminy w 2020 roku wniesiono ogółem 10 977 spraw , które zostały zarejestrowane, 

rozpatrzone i załatwione. Część z tych spraw będzie  kontynuowana w 2021 r.  

 

W toku załatwiania spraw przeprowadzono szereg postępowań administracyjnych, m.in.: 

 

 17 postępowań w sprawie wycinki drzew, które zakończyły się wydaniem decyzji oraz 32 

 postępowania, które zakończyły się zgodą milczącą,  9 wniosków o wydanie zgody na usunięcie 

 drzew z nieruchomości gminnych; 

  wydano 4 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno – rentowych 

 i do stażu pracy; 

 wydano 300 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań; 

 wydano 2 decyzje zezwalające na uprawę konopi włóknistych dla 2 plantatorów; 

 nadano 34 numery porządkowe budynków; 

 wydano 18 postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości; 

 wydano 23 decyzjie zatwierdzające projekt podziału nieruchomości; 

 wydano 69 uzgodnień lokalizacji urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg 

 wewnętrznych, zjazdów; 

 wydano 5 decyzji lokalizacji urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg publicznych; 
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 wydano 1 decyzję o odebraniu czasowo psów z powodu niewłaściwych warunków bytowania 

 oraz zagrożenia bezpieczeństwa życia zwierząt; 

 wydano 67 warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej; 

 wydano 4 warunki techniczne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej; 

 zawarto 86 umów na dostarczenie wody (58 – nowi użytkownicy, 28- zmiana właściciela); 

 wystawiono 479 upomnień oraz 82 tytuły wykonawcze związanych z podatkiem rolnym, 

 leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych – osoby fizyczne; 

 wystawiono 11 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych związane z podatkiem rolnym, leśnym, 

 od nieruchomości i od środków transportowych – osoby prawne; 

 wydano 47 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, 

 o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem 

 skarbowym, o powierzchni gospodarstwa rolnego; 

 rozpatrzono 270 spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników ; 

 prowadzono sprawy związane ze zobowiązaniem podatkowym-osób fizycznych:  

 wydano 3667 decyzji dotyczących wymiaru podatku,  

 83 decyzji przypisowych,  

 89 decyzji odpisowych,  

 3 decyzje umorzeniowe,  

 7 decyzji z tytułu ulgi nabycia, w tym 2 odmowne 5 pozytywnych 

 prowadzono sprawy związane ze zobowiązaniem podatkowym-osób prawnych:  

 wprowadzono 93 deklaracje,  

 dokonano 22 korekt deklaracji,  

 wydano 3 decyzje określające środki transportu (dla osób fizycznych) 

 zarejestrowano 33 deklaracje na środki transportu;, 

 wykonano 19 korekt deklaracji; 

 wydano 1 decyzję określającą środki transportu(dla osoby prawnej) 

 przeprowadzono łącznie 15 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą 

 Prawo zamówień publicznych; 

 wydano 191 zaświadczeń dotyczących meldunków; 

 wydano 409 dowodów osobistych, 

 przyjęto 63 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 

 udostępniono dane z rejestru mieszkańców oraz z rejestru dowodów osobistych – 73 spraw; 

 wydano 2 decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz 

 obrony; 
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 rozpatrzono  88 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

 wydano 140 zarządzeń Wójta Gminy; 

 przyjęto 63 uchwały Rady Gminy Lubań; 

 udzielono 16 odpowiedzi na zapytania Radnych Gminy Lubań; 

 udzielono 1 odpowiedź na interpelacje Radnych Gminy Lubań.. 
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16. UCHWAŁY RADY GMINY I FUNDUSZ SOŁECKI 
 
W roku 2020 zostały podjęte 63 Uchwały Rady Gminy Lubań. Za realizację uchwał odpowiada wójt, 

który sprawia, że podjęte uchwały są doręczane organom nadzoru oraz podmiotom, których dotyczą. 

Uchwały są także publikowane w BiP. Szczegółowy wykaz podjętych uchwał znajduje się poniżej. 

 

Uchwała Nr XXII/125/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Lubań. 

Uchwała Nr XXII/126/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

Uchwała Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Uchwała Nr XXII/128/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniająca wieloletnią 

prognozę finansową Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy 

Lubań. 

Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu 

postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na 

dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia 

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Lubań w 2020 roku". 
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Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia w 

roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. 

Uchwała Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubań na rok 2020. 

Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmian w 

uchwale w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i 

określenia inkasentów. 

Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań przeprowadzenia kontroli. 

Uchwała Nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w 

uchwale w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i 

określenia inkasentów. 

Uchwała Nr XXIII/137/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i 

szkołach prowadzonych przez Gminę Lubań; 

Uchwała Nr XXIV/138/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2020 rok 

Uchwała Nr XXIV/139/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca 

wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Uchwała Nr XXV/141/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. zmieniająca wieloletnią 

prognozę finansową Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXV/142/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 

Uchwała Nr XXV/143/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
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pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 (wirusa SARS-Co-2). 

Uchwała Nr XXV/144/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy 

Lubań. 

Uchwała Nr XXV/145/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których 

przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat. 

Uchwała Nr XXV/146/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubań za lata 

2018-2019. 

Uchwała Nr XXV/147/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

Sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w Gminnie Lubań 

za 2019 r. 

Uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

corocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za 

rok 2019. 

Uchwała Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

oceny zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. 

Uchwała Nr XXV/150/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia 

petycji bez rozpatrzenia. 

Uchwała Nr XXV/151/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uznania 

wniosku za bezprzedmiotowy. 

Uchwała XXVI/152/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

pełnomocnika procesowego do reprezentowania w sprawie pozwu  

o ukształtowanie wynagrodzenia za pracę i zapłatę. 

Uchwała Nr XXVII/153/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Uchwała Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXVII/155/2020 Rady Gminy z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Uchwała Nr XXVII/156/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lubań oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uchwała Nr XXVII/157/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubań na lata 2020- 2023. 

Uchwała Nr XXVII/158/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości. 

Uchwała Nr XXVII/159/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej. 

Uchwała Nr XXVII/160/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną  

i paliwa gazowe dla obszaru gminy Lubań na lata 2016-2031”. 

Uchwała Nr XXVII/161/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji 

Inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań sporządzonej na potrzeby 

związane z przygotowaniem Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Lubań na lata 2015-2032. 

Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 13.08.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 

XXVII/153/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 

Uchwała Nr XXVIII/163/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 13 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Lubań w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości. 

Uchwała Nr XXVIII/164/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 13 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w 

Olszynie w sprawie zmiany stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXVIII/165/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 13 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXVIII/166/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 13 sierpnia 2020 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/227/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 30 kwietnia 

2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubań do regionalnego programu "Odnowa Wsi w 

Województwie Dolnośląskim". 

Uchwała Nr XXIX/167/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubań wotum zaufania. 
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Uchwała Nr XXIX/168/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubań absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Lubań za rok 2019. 

Uchwała Nr XXX/169/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu. 

Uchwała Nr XXX/170/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia Gminy Lubań do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z 

utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 

2021-2027. 

Uchwała Nr XXXI/171/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół z terenu Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXXI/172/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

Uchwała Nr XXXI/173/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXXI/174/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubań w roku szkolnym 

2020/2021. 

Uchwała Nr XXXI/175/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Lubań  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2021-2025. 

Uchwała Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 

na terenie Gminy Lubań, których zarządcą jest Wójt Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXXII/177/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Uchwała Nr XXXII/178/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

przyjęcia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubań na lata 2014-2024. 

Uchwała Nr XXXII/179/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Lubań. 
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Uchwała Nr XXXII/180/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubań na lata 2020-2023 z perspektywą 

do roku 2027. 

Uchwała Nr XXXII/181/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Lubań oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 rok. 

Uchwała Nr XXXII/182/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno- 

Administracyjny Szkół w Lubaniu. 

Uchwała Nr XXXII/183/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych  w Gminie Lubań za rok szkolny 

2019/2020. 

Uchwała Nr XXXIV/184/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

Uchwała Nr XXXIV/185/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na 

terenie Gminy Lubań, których zarządcą jest Wójt Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXXIV/186/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubań. 

Uchwała Nr XXXIV/187/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2021.  

Wszystkie uchwały zostały przekierowane do realizacji zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 

Fundusz sołecki to odpowiednik funduszu obywatelskiego na terenach wiejskich.  Zebranie wiejskie, 

czyli mieszkańcy danego sołectwa, podejmują decyzję w zakresie celu wydatkowania przyznanej puli 

środków  finansowych, a samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób 

prawidłowy i efektywny. 

Rzeczony system wsparcia inicjatyw lokalnych umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć 

na terenie danego sołectwa. Dzięki możliwości realnego decydowania przez mieszkańców, nastąpił 

znaczny wzrost ich aktywności społecznej i  inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.  
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W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie w 2020 roku, zrealizowano wydatki na 

łączną kwotę  322 790,14 zł. Kwota wydatków planowanych to: 329 826,37 zł.  

Zgodnie ze złożonymi do budżetu wnioskami, sołectwa najczęściej wnioskowały o  wykonanie 

dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, wykonanie nawierzchni dróg gminnych,  

zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych. Omawiane działania wskazują ogólny trend, gdzie dla 

mieszkańców ważny jest nie tylko rozwój duchowy i zabezpieczenie potrzeb w zakresie profesjonalnej 

realizacji usług komunalnych, ale także oczekuje się efektywniejszych działań w sferze kulturalnej,  

rekreacyjno-wypoczynkowej związanej z preferowaniem zdrowego stylu życia w czystym przyjaznym 

środowisku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ze względu na nadzwyczaj trudną sytuację 

epidemiologiczną panującą na terenie całego kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2, nie było możliwości zrealizowania zaplanowanych zadań  z zakresu integracji tj. organizacji 

spotkań, festynów, zajęć dla mieszkańców i tym podobnych. Środki przeznaczone na te przedsięwzięcia często 

były przeznaczane  na inne cele.  

Podsumowując realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, należy stwierdzić, że mieszkańcy dzięki 

zaangażowaniu w proces decyzyjny, zyskali również wewnętrzną satysfakcję w postaci poczucia bycia 

gospodarzem we własnej wsi i  możliwości decydowania o jej rozwoju. Omawiane działania zwiększają również 

ich integrację wewnętrzną poprzez tworzenie bezcennych więzi pomiędzy daną grupą aktywistów oddanych 

słusznej sprawie. 

Szczegółowy wykaz prac zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wraz z nazwą wnioskowanego 

przez mieszkańców przedsięwzięcia oraz planowaną do wydatkowania kwotą przedstawia tabela  

 

 

Lp

. 
Nazwa Sołectwa 

Planowana 

kwota 

Funduszu 

Sołeckiego 

Nazwa Przedsięwzięcia 

Planowany 

koszt 

przedsięwzieci

a 

1 
Henryków 

Lubański 
40062,51 

Modernizacja IV części ogrodzenia 

cmentarza w Henrykowie Lubańskim 
15000,00

Zakup krzeseł-doposażenie OSP w 

Henrykowie Lubańskim 
2749,05

Zakup mundurów dla OSP Henryków 

Lubański 
7113,46

Modernizacja oświetlenia przy drodze 

powiatowej w Henrykowie Lubańskim 
5000,00

Zakup stołu piknikowego z dachem 2300,00
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Tablice informacyjne 1400,00

Zakup pomocy dydaktycznych 1000,00

Pielęgnacja zieleni 500,00

Modernizacja oświetlenia przy drodze 

gminnej-bloki w Henrykowie 

Lubańskim 

5000,00

2 Jałowiec 18287,64 

Integracja mieszkańców 2404,30

Zakup ograniczników prędkości 1000,00

Zagospodarowanie placu 

rekreacyjnego  
14383,34

Zakup sprzętu sportowego dla drużyny 

ŻAKI i SKRZATY 
500,00

3 Kościelnik 27938,33 

Spotkania integracyjne 1900,00

Zagospodarowanie działki gminnej 

(plac zabaw) 
11883,12

Utrzymanie strony internetowej  435,92

Utrzymanie i zagospodarowanie 

miejsc zielonych na terenie Sołectwa 

Kościelnik 

500,00

Zlecenie koszenia terenów zielonych 3000,00

Polepszenie infrastruktury sportowej 

na boisku trawiastym. 
4000,00

Zagospodarowanie terenu działki nr 

636/4 znajdującej się przy Świetlicy 

Wiejskiej w Sołectwie Kościelnik 

6219,29

4 Kościelniki Dolne 24045,62 

Tematyczne spotkania mieszkańców 

Sołectwa 
2400,00

Wykonanie tablic informacyjnych z nr 

domostw oddalonych od głównych 

traktów komunikacyjnych 

301,00

Projekt oświetlenia drogi dz.nr 123/1 i 

dz.nr 246/1 Kościelniki Dolne 
10000,00

Zagospodarowanie terenu przy wiacie 

turystycznej 
7344,62

Polepszenie infrastruktury sportowej 

na boisku trawiastym. 
4000,00



161 
 

5 Mściszów 23518,48 

Integracja mieszkańców  1200,00

Utwardzenie terenu-plac rekreacyjny 

Mściszów dz.nr 57/2 
8000,00

Zakup odzieży reprezentacyjnej wsi 

oraz zakup taboreta gazowego  
2100,00

Zakup sprzętu dla OSP 2500,00

Zakup lamp na plac rekreacyjny 3700,00

Zakup tablic informacyjnych-witacze 3000,00

Zakup tabliczek z nr domów 1500,00

Utrzymanie zieleni 1518,48

6 Nawojów Łużycki 21328,83 

Utrzymanie terenu zielonego we wsi 

Nawojów Łużycki 
11828,83

Poprawa infrastruktury na działce 

rekreacyjnej w Nawojowie Łużyckim 
1000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej 

na oświetlenie drogi dz.nr 49 i 130/1  

Nawojów Łużycki 

8500,00

7 Nawojów Śląski 21937,06 

Pobudzenie aktywności obywatelskiej 

oraz upowszechnienie idei 

samorządowej poprzez organizację 

spotkań, wspólnych działań, szeroko 

pojętej edukacji  

7500,00

Wzbogacenie księgozbioru Biblioteki 

Gminnej w Radogoszczy-zakup 

książek 

500,00

Zakup materiałów na doposażenie 

pomieszczenia gospodarczego na 

placu rekreacyjnym oraz zakup 

materiałów na prace remontowe 

3000,00

Edukacja i informacja mieszkańców 3500,00

Budowa oświetlenia drogowego dz.nr 

21/3,22 Nawojów Śląski 
6937,06

Obsługa strony internetowej wsi 

Nawojów Śląski 
500,00

8 Pisarzowice 40549,10 
Integracja Wsi Pisarzowice i wspólny 

rozwój mieszkańców  
8000,10
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Zakup kostki brukowej 1000,00

Zakup pomocy dydaktycznych, 

mundurów oraz sprzętu dla OSP 

Pisarzowice 

5000,00

Zakup lamp solarnych Pisarzowice od 

nr 255 
6000,00

Zakup materiałów do wykonania 

"witaczy" dla Pisarzowic 
2000,00

Zakup tabliczek do numeracji wioski 4000,00

Estetyka wsi Pisarzowice 4000,00

Zespół Szkolno Przedszkolny 2000,00

Biblioteka Gminna Pisarzowice 1000,00

Klub Łazek Pisarzowice Maluszki 2000,00

Zakup pomocy dydaktycznych i 

dofinansowanie rozwoju Klubu 

Seniora 

3000,00

Umowa zlecenie na świadczenie usług 

fitness dla kobiet z Pisarzowice 
2000,00

Koszty sołeckie 549,00

9 Radogoszcz 23234,63 

Aktywizacja i promocja wsi 

pn."Zmieniamy oblicze Radogoszczy" 
22734,63

Wzbogacenie księgozbioru Biblioteki 

Gminnej w Radogoszczy-zakup 

książek 

500,00

10 Radostów Górny 19625,76 

Modernizacja remizy OSP Radostów 1720,00

Utrzymanie zieleni 1000,00

Warsztaty rękodzielnicze-wyplatanie 

wieńca dożynkowego 
284,00

Organizacja Przeglądu Pieśni 

Maryjnych 
500,00

Integracja mieszkańców Radostowa 

Górnego, Dolnego i Średniego 
3300,00

Wykonanie projektu na oświetlenie 

drogowe przy drodze powiatowej 

dz.nr 59 i drodze gminnej dz.nr 66 

Radostów Górny 

5000,00
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Budowa oświetlenia drogowego w 

ciągu dróg gminnych dz.nr 420,439 w 

Radostowie Górnym- etap 

projektowanie 

5601,76

Poprawa małej infrastruktury (farby, 

zakup ławek i koszy na śmieci, itp.) 
2220,00

11 
Radostów Dolny i 

Średni 
39292,08 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

wraz z budową oświetlenia dz.nr 17 i 

18/1 Radostów Górny, Radostów 

Średni 

16000,00

Uzupełnienie brakującego oświetlenia 

drogowego 
6041,11

Zakup bramek aluminiowych na 

boisko sportowe Radostów 
5000,00

Integracja mieszkańców Radostowa 

Górnego, Dolnego i Średniego 
1800,00

Utrzymanie zieleni 4000,00

Poprawa małej infrastruktury (farby, 

zakup ławek i koszy na śmieci, itp.) 
4450,97

Modernizacja remizy OSP Radostów 2000,00

12 Uniegoszcz 30006,33 

Integracja i pobudzenie aktywności 

społecznej mieszkańców wsi 

Uniegoszcz, utrzymanie zieleni-

przygotowanie placu na spotkania 

mieszkańców. 

14566,33

Wykonanie dokumentacji projektowej 

na oświetlenie ul,Jałowcowej i 

ul.Granicznej w Uniegoszczy 

12300,00

Zakup namiotów dla celów 

integracyjnych. 
3140,00

    329826,37   329826,37
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17. ZAKOŃCZENIE 
 

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Lubań za rok 2020. Mam nadzieję, że 

opracowany dokument, który powstał na podstawie informacji oraz danych, jakimi dysponują Referaty 

Urzędu Gminy Lubań oraz jednostki organizacyjne Gminy Lubań w przyjazny sposób przekazał 

najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem Gminy Lubań. 

Jak widać rok 2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej miejscowości. Chcąc spełnić oczekiwania 

mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje 

się wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o 

środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, 

podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle ze 

wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby 

infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Lubań, a w szczególności radnym i sołtysom, za współpracę. Słowa 

podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników , którzy z wielkim zaangażowaniem i 

profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. Składam podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do 

jego powstania. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Grzegorz Doliba 

Pełniący Funkcję  

Wójta Gminy Lubań 


